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 ال شًء ٌحدث. ال أحد ٌجًء وال أحد ٌذهب.

ًّ "كاسابارطا" ٌتنفّس أخٌرا، مإذنا بٌوم جدٌد، لكن بنفس الوجوه ونفس التكرار. تستنسخ األٌام  صباح ح

ٌّر.  بعضها هنا دون أن تتؽ

فً الصباح نوم وهدوء، وفً اللٌل كثٌر من الضجٌج، وبعٌض من الشجار على سبٌل التسلٌة. ماذا ٌمكن 

 أن تقّدم األحٌاء الشعبٌة بمدٌنة كطنجة ؼٌر ذلك؟

مكتّظة بالحٌاة.  ،ضاّجة ،مسلٌّة ،رّبما بعض الذكرٌات الجمٌلة. فً الواقع، الكثٌر منها. الطفولة هنا ماتعة

ٌبدأ الفراغ المطلق مثل  وتؤتً مرحلة الشباب، لكن، بعد أن تنتهً مرحلة المراهقة، بسبلمها وحربها،

 الذي أعٌشه اآلن.

 لٌلى.. أرٌد الخروج للعب. -

 ال.. ال ٌمكنك ذلك اآلن.. ال وقت لدّي لمراقبتك.. -

 ! أرجوك -

ًّ هذا الصباحمستحٌل.. تعال خذ هاتفً إن شبت لكن ال  -  ! لعَب فً الح

 ٌمن لعب ولهو. أ خً الصؽٌرالحٌاة بالنسبة أل

، حٌث "باب سبتةمعبر ". هناك فً ٌومٌن أو ثبلثة لتعارك الحٌاة كما تفعل كلّ  تركته أمً معً وذهبت  

ًّ ال ؼبار علٌه.نحو  تراب مؽربً، أصبح محتبلًّّ لؤلسؾ،مهّربة من  ر بسلع  علٌها أن تعب    تراب مؽرب

أحاول أال أتخٌل ماذا ٌحدث هناك وأال أسؤلها عن التفاصٌل. لم أصل ٌوما لذلك المكان لكننً شاهدت ما 

 ٌكفً من خبلل الصحافة المحلٌة واإلسبانٌة أٌضا.

مثلً ومثل أٌمن. ٌتدافعن، ٌصرخن، بل  ٌتامى،إنهّن ٌنتزعن قوت ٌومهم من بٌن فرث  ودم  رزقاًّ سابؽاًّ لل

ٌ ضربن أحٌانا، كً  ٌستطعن أخٌرا تمرٌر تلك السلع، والعودة برزق الٌوم دراهَم معدودة. و

ٌبلًّ أدّثرها لأحاول أن أبعد عن ذهنً كل هذا متظاهرة بؤن كل شًء على ما ٌرام. عندما تنام والدتً و

 ملمتراًّ ألتؤكد أن جسدها الطاهر لم ٌمسسه سوء. لمتراًّ م هاأتفحص

وأستلمه  أزٌح ستارة الؽرفةصوت الهاتؾ ٌرّن. أسمع صوت خطوات أٌمن الصؽٌرة وهو ٌعدو نحوي. 

 منه.

 صباح النور بشرى.. -

 إنها الواحدة زواال.. ؟ٌا لٌلى صباح   أيّ  -

 صباحنا نحن الطنجاوٌات والطنجاوٌٌن هو هذا كما تعلمٌن.. -

 ٌادة..بالرّ ال نختلؾ عنكم فً تطوان كثٌرا، لكننا نقّر لكم  -



 هه.. ما الجدٌد؟ -

 ال زالت النتابج لم تظهر بعد.. -

ً   ه صحٌحٌ هل ما سمعت   -  سنتٌم كً ٌتم قبولنا فً هذا الماستر؟ بخصوص ضرورة دفع ملٌون

 ؟ نحن فقط نؤمل أن نعبر لكن من أٌن لنا بها نحن الكادحات طبعا هو صحٌح.. كل شًء له ثمن هنا.. -

 فً َسّم الخٌاط.. – مل  جَ ك –

 هللا علٌك وعلى تعبٌراتك.. عموما وافٌنً بؤي جدٌد.. مع السبلمة.. -

 فً أمان هللا.. -

هناك من ٌقبض  رشاوى من أجل القبول فً الماستر. كّل شًء أن  تفٌد لم أتفاجؤ عندما وصلتنً أخبار

 أصبح ٌباع وٌشترى، فلم ال الشهادات والقبول فٌها أٌضا؟

 الباب.. صوت طرق  على

إنه صاحب البٌت من جدٌد. ٌقؾ متّكبا على جانب المدخل بٌده، فً حركة جسدٌة توحً بثقة مشوبة 

 ببعض التهدٌد، ولسان حاله ٌقول "إن لم تدفعوا ما علٌكم من مترّتبات الكراء فسؤطردكم".

 ٌتنحنح ثم ٌسؤل:

 الوالدة لٌست هنا؟ -

 ال.. إنها فً سبتة الٌوم.. -

لن أطٌل فً الحدٌث إذن.. أخبرٌها أن هذا آخر إنذار شفوي.. بعدها سؤمر لمرحلة المحاكم.. فرجاءًّ ال  -

 تدفعونً إلى ذلك..

ألحد  وتفّهمت. ٌنقبض قلبً. أكره هذه اللحظات وأكره أن أدٌنَ  أوما برأسً داللة على أننً فهمت  

 ما أمّر الحاجة إلى اآلخرٌن. بشًء.

أجدا ش ؽبل ألتشارك مع والدتً تحّمل عبء المصارٌؾ، لكن دون طابل. أصحاب ما أمكن أن  حاولت  

دابرة مفرؼة ال وهكذا..  ،خبرة. لكً تمتلكً خبرة علٌك أن تشتؽلً منك أن تمتلكًالعروض ٌرٌدون 

 تنتهً.
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 عزٌزتً لٌلى،

مفاجآت وإحباطات  -دورةفً كل  -، حامبل معه الب الحٌاة ٌعود للدوران من جدٌدهاهو ذا دو
 وانتصارات ال تنتهً . 

. هناك دٌك مبحوح ٌصٌح فً الجوار محاوال أن ٌذكرنا أنه وأقرانه فً برشلونة إنها السابعة صباحا اآلن
 . ة. السماء ؼابمة كما العادون بمنبهاتنا السخٌفةبهنا ال ٌعبال زالوا 

د خلؾ السحاب المسخر بٌن السماء ال تظهر إال لتعود لبلحتجاب من جدٌ -تلك الخجول  –الشمس 
 . واألرض

. ال بد من الشاي األخضر انما دمنا مدمنٌن علٌه نحن االثن اتفقنا أنا وحسن أن نتناوب على إعداد الشاي
 . " طنجاوٌة ال مناص منهافطرةنعنع كً ٌصبح المزاج رابقا والذهن صافٌا، هذه "الم  

 . . لكنه شاي على أٌة حالإن له مذاقا كالحذاء، . نعمه حسنوها أنذا أرشؾ الشاي الذي أعدّ 

ً بالذاكرة ؤنّ كَ . لَ ك كلما أمسكت كؤس شاي بٌن أصابعًال أدري سر الرؼبة التً تنتابنً فً الكتابة ل
، فؤجدنً مضطرا لبلستجابة للرؼبة الملحة فً الكتابة إلى طنجة كلما حدث هذا، دون إرادة مّنً، تعود

 . لك على وجه الخصوص

تً تشعر فٌها أنك . كانت واحدة من تلك اللحظات النحن الثبلثة برنامجا عن رومانٌا حة شاهدناالبار
؟ لٌست اإلجابة مهمة على . على ماذارٌد أن تشكر فبلنا، وتمدح عبلناًّ ت، وبؤنك لعالم كلهممتّن بشكل ما ل

 ل. أٌة حا

 اة الٌومٌة هناك. من الحٌ كً عن تارٌخ رومانٌا وٌعرض مشاهدَ كان برنامجا فرنسٌا ٌح

لم ٌكؾ عن الصراخ  "دانٌٌل" رفٌقنا الثالث فً السكن، الرومانً، فـطبعا، لم نسمع شٌبا ولم نر شٌبا
،والقفز  قد مر من ذاك المكان  وحجب التلفاز بجسده، فقط كً ٌرٌنا أنه ٌعرؾ هذا الشارع وأنه بحماس 

 . مرات عدٌدة

. ورؼم مثابة الرجل العارؾ بتفاصٌل وطنهوهو ٌحاول أن ٌبدو ب جا وعٌناه جاحظتٌنكان صوته متهدّ 
 . فت إلٌناجعلنا نحب رومانٌا إال أنه لم ٌلتتناعه أن مشاهدة ظهره وأصابعه لن أننا حاولنا إق

الواحد ٌضحكون . إن أبناء الوطن ذرؾ دمعا أنا وحسن من كثرة الضحككان ٌقوم بحركات جعلتنا ن
 . لنفس األشٌاء حتما

، ثم ما ٌلبث أن ٌواصل القفز والصراخ متخلٌا ن أحٌانا وٌنظر تجاهنا فً ارتٌابكان ٌتوقؾ لثوا ٌٌلدان
 . ه المؤلوفةعن برودة دم

. حسن أٌضا شعر بنفس الشًء. ت عضبلت بطنً تبن تحت وطؤة الضحكعندما انتهى البرنامج كان
 وعاد إلى مقعده وهو ٌلهث.  دانٌٌلأخٌرا ، هدأ 

  .ن المشاهد التً رأٌناها ال مثٌل لهاإ، ون رومانٌا رابعة بالفعلإ دانٌٌلقلت ل

أجابنً أن العالم كله رابع، فقط لو ٌؽادره األوؼاد  رابحة التهكم فً حدٌثً إذ   علٌه أنه اشتمّ  لم ٌبد  
 . لٌعٌشوا فً المرٌخ وٌتركونه وفارسة أحبلمه كً ٌهتما بهذه األرض وٌعرفا كٌؾ ٌجعبلنها تحبهما

 : دانٌٌلفها ــــله حسن فً صراحة أل  قال 

التعامل مع  على نا فً طنجة قادر، وأحبلمك سخٌفة حقا. إن أي طفل من حٌّ دانٌٌلأنت رقٌق كفتاة ٌا  -

 . علٌه ال تستطٌع الرد. وإنً ألراه بعٌن الخٌال ٌصفعك والحٌاة بواقعٌة أكثر

ده على ؼباءفً استخفاؾ وهو ٌهز رأسه ٌمنة وٌسرة أسفا  دانٌٌلابتسم   : من اآلخرٌن تعوَّ



الشجار والبصاق والسباب دون  أعرؾ أن الرجل بالنسبة إلٌكم هو ذاك الشخص الذي ال ٌكؾ عن -

أنا  .منً أن ترضى عنً أنتأفعله وال ٌه أدرك جٌدا ما. لكننً والذي ال ٌنطق بكلمة واحدة لطٌفة، سبب
، وال ، وأهتم بؤخبار الموضة، وأمٌل إلى الرومانسٌةلً البكاء أسمع الموسٌقى الهادبة ، وأبكً متى عنّ 

. الرجولة فً نظري هً االلتزام بالكلمة، الصدق، أي شًء مما ذكرت ٌنقص من رجولتً أرى أن
 . الوفاء .. وأشٌاء أخرى قد ال تفهمها بنظرتك السطحٌة

ن االثنٌن قد ٌكون ، ونظرت إلى حسن نظرة ذات معنى وقد أسعدنً أن النقاش بٌلم أحاول أن أرد أنا
 : طا إذ قال وهو ٌرمً ورقة كورها بٌده تجاهًحب  ٌا بالفعل. لكن حسن كعادته كان م  مسلّ 

إن الرجولة فً نظري هً أن أذهب للنوم كً أستٌقظ قبل السابعة صباحا ؼدا ألؼسل ثٌابً وأعد  -
 . ه مثلما أكرهكما معاًّ ك، ثّم أذهب لعملً الذي أكرههذا الطفل الودٌع الذي تراه أمامالشاي لً ول

أكثر حماسا إذ بدا لً أنه قد شرد بفكره بعٌدا. ربما ٌحلم أنه قد سافر إلى المرٌخ هو  دانٌٌلولم ٌكن 
 . وفارسة أحبلمه وترك األرض لؤلوؼاد ٌعٌثون فٌها فسادا

رة لذا وهناك طقوس ال بد منها قبل المؽاد لم ٌبق أمامً إال نصؾ ساعة وٌحٌن وقت ذهابً إلى العمل ،
 . أن رسابلً ستكون طوٌلة كهذه التً بٌن ٌدٌك عداًّ أجدنً مضطرا للتوقؾ هنا و

 برشلونة –عبدو المخلص : 
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جعلته  العالمتلك الروح الساخرة التً ٌخاطب بها تخفؾ عّنً رسابل عبدو الكثٌر من ضنك الحٌاة. 
 ٌتجاوز الكثٌر من صدماتها، وجعلتنً أتعلم منه الكثٌر أٌضا.

، مثلً  ، فً األدب العربً إلى مهاجر سّري فً برشلونة. أنا من م جاز 

هكذا نقل حٌاته من مكان إلى مكان، ومن وضع إلى وضع. أتذكر أنه كان ٌقول لً "أنا قادر على تحّمل 
 مشاعر ال تلٌق لً".والنواح.. إنها كل شًء  إال التباكً 

 ال ٌوجد عمل إذن لن نجلس مكتوفً األٌدي.شهوراًّ فقط بعد حصوله على اإلجازة كان قد اتخذ قراره. 

 ألٌست أرض هللا واسعَة؟ فلنهاجر فٌها.

 ٌطلق عبدو على "قوارب الموت" تسمٌة أخرى هً "قوارب الحٌاة"، وله فً ذلك وجهة نظره الخاصة.

فقد ركب القوارب وعاد إلى األندلس المفقود على قارب  تتقاذفه األمواج والرٌاح وألنه ٌإمن بذلك فعبل، 
 ! والموت.. لكّنه نجا

لٌل طنجة ٌتهادي قادماًّ معلنا بؤن الحٌاة لٌست بتلك السوء. لو كان هناك تصنٌؾ عالمً عن أجمل اللٌالً 
 لكانت طنجة على القّمة ال محالة. 

ة، أصعد  السطح ألتؤمل النجوم وأنصت لبعض الّصمت الذي ال تخدشه االطمبنان على أٌمن والحاجّ  بعدَ 
. ًّ كارى الح باب وشجار هنا وهناك من حٌن  آلخر لس   سوى نوبات س 

 من بشرى: تصلنً رسالة عبر برنامج المحادثة الفوري

 هل وصلك الخبر؟ -

 أي خبر تقصدٌن؟ -

 تسّربت  البحة المقبولٌن فً الماستر قبل قلٌل.. -

ن..طب -  ٌ  عا لسنا مقبولت

ًَ ذلك.. -  كنت أتمّنى أن أنف

 لم أكن أنتظر أفضل.. نحن  الذٌن نسٌر نحو آجالنا الحتمٌة بإصرار أحمق.. -

 ماذا تقصدٌن؟ -

وسط مبات الخٌارات نختار مواصلة الدراسة كؤنها ستمنحنا شٌبا وسط أمواج هذا البحر اللّجً المسّمى  -
 حٌاةًّ..

نحن ال نرٌد أن نتوّقؾ كً ال نموت ونحن أحٌاء.. وكما ٌقول محمد شكري "ال ٌقهر الموت سوى  فقط -
 حّب الحٌاة"..

 الصمت  ٌلفّنً من جدٌد. 

 آآآآآآه.. -

تصلنً الصرخة من داخل البٌت هذه المّرة. بقلب  تتسارع دقاته أنزل الدرج وأنا أوشك على السقوط. 
ٌّا أٌمن ٌقؾ ذاهبلًّ ؼٌر فاهم كٌؾ  ألّمه أن تتؤلم وتطلق كل هذه الصرخات؟ هذا الكابن وجد كً ٌكون قو
 وٌحمً اآلخرٌن ولٌس العكس.

 ماذا هناك أّماه؟ -

 ! ألٌم ٌا ابنتً.. ألم فظٌع ٌمّزق صدري -

 كٌؾ؟ هكذا فجؤة؟ أنا ال.... -



نحو المطبخ ثم . أجري أسقط وأنهضري ما هو. دأدور ببصري فً الؽرفة محاولة أن أجد شٌبا ما ال أ
 ما أصعب هإالء المتماسكٌن عندما ٌتؤلّمون..  أعود.

سنوات، دون أن تتؤوه أو تشتكً للحظة.  6"الحاّجة" أطعمتنا وسقتنا أنا وأٌمن، منذ توفً والدي قبل 

 واآلن، عندما تصرخ بهذا الشكل، فهذا ٌعنً أنها ال تتؤلم فقط. إن ما تشعر به أفظع بكثٌر وال شك.

  ! أن اإلعبلم اإلسبانً ٌطلق على النساء البلبً ٌهّربن السلع بباب سبتة لقب "البؽبلت" المفارقة

 كبرت كلمة تخرج من أفواههم..

 فاتحةًّ وأنا أعدو فً اللٌل البهٌم محاولة أن أجد صٌدلٌة  عشرات األفكار تتقافز وتتناحر فً ذهنً
 ها..أبوابَ 

ٌّنا كثٌرا للعنوان وأنا أفرك سابقها  أستقل أول سٌارة أجرة وأرشد .أقرب صٌدلٌة تشتؽل لٌبل تبعد عن ح
 ! ال ترنً فٌها سوءاًّ، فبل طاقة لً بتحّمل ألمها.. بلَه فقدها ! ٌدّي توترا.. ٌاربّ 

 أدفع لسابق التاكسً، وقبل أن أنزل ٌضع فً ٌدي بطاقة وهو ٌقول:

ٌّدا.. -  اتصلً بهذا الرقم إن أردت العمل، فهم ٌدفعون ج

 ثم أمضً ال ألوي على شًء. وبدون تركٌز أمسك الورقة وأنظر إلٌه بحٌرة بببلهة

تختفً التقلّصات عن وجه أمً تدرٌجٌا فؤدرك أن األلم بدأ ٌخّؾ، وأن األقراص المهّدبة التً منحنً 
 إٌاها الصٌدالنً تإتً أكلها بإذن رّبها.

 عتب علٌهم. األلم من حّق األطفال أٌمن نام على صدرها ؼٌر عابا بؤّي شًء. هناك ٌنام الّصؽار وال
ريء المحتفظ بمسار خافت  أما الكبار فدورهم الحماٌة والتحّمل.. كذا تقول عٌونه المؽمضة ووجهه الب

 لدموع انهمرت على خّده قبل أن ٌختطفه الموت األصؽر.

ًّ كله بما تحدثه   من ضجٌج.عّم الصمت من جدٌد إالّ من دّقات قلبً التً أخال  أنها ستوقظ الح
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 عزٌزتً لٌلى،

 تسؤلٌننً عن أحوالً هنا.

ا الذي تتوقعٌنه من مهاجر سري؟ ال أوراق هوٌة و ال ؼٌرها. رجل آخر ال ٌفصله عن العصر م

 ٌا لٌلى.الحجري سوى أن ٌحمل هرواة و ٌلبس جلد النمر. ألول مرة أشعر بانفصال تام عن كل شًء 

ٌنادوننً "إل كاباٌٌرو ببلنكو" وهً تعنً  بالمقهىحتى اسمً أكاد أنساه. فهم  ..تارٌخً، هوٌتً، انتمابً

 .الفارس األبٌض

ننً أشبه بطل مجلة إقال لً  زمٌلً "بٌدرو"قالوا لً أن مبلمحً مختلفة عن باقً المؽاربة وأننً وسٌم. 

 .سمه الفارس األبٌض. من ٌومها وهم ٌنادونً بذاك اللقبارسوم متحركة 

أي انفعال عندما ٌفعلون، لن ٌكون ذلك فً صالحً. تعبٌري عن رفضً أو قبولً لؤلمر   أبديَ أحاول أال

قد ٌشجعهم على التمادي، لذا أتعامل مع األمر بحٌادٌة تامة. أحٌانا أستجٌب، و أحٌانا أخرى أتركهم 

 ".ٌمعبد الرحٌعانون العذاب األدنى وهم ٌحاولون أن ٌنطقوا كلمة "

هنا  العمل كنادل هناك عزٌزتً على سإالك و أخشى أال أكون صدمتك باإلجابة. على أٌة حال، أشكر

 .شرؾ ما بعده شرؾ

فً أحد األٌام زرت مخٌما للمهاجرٌن السرٌٌن ففوجبت بحالة ٌستحٌل أن تصدقٌها إن لم ترٌها. ما ٌحدث 

 .أشبه بتراجٌدٌا إؼرٌقٌة متكاملة الفصوللٌلى، وهنا مرٌع جدا ٌا 

رسخت فً ذهنً بشدة و أصبحت تإرقنً أكثر من مرة فبل أذوق طعم النوم للٌلة كاملة، صورة واحدة 

حرك ها وهً تسخن الماء فً قبعة جنود حدٌدٌة! ت  ربما أكثر أحٌانا. كانت هناك امرأة تلقم رضٌعها ثدٌَ 

 .امر بشدةحلمة ثدٌها الض الماء الساخن فً القبعة المقلوبة. رضٌعها ٌبدي رؼبته فً الحٌاة بؤن ٌمصّ 

 .كان جمٌبل جدا و عٌناه واسعتٌن

 .أمه كانت تنظر إلى ال شًء

فً كل مرة ٌهاجمنً المشهد بقوة أفكر أن تلك القبعة من الممكن أن تحمل من السموم الكثٌر. ٌمكن أن 

 .عدٌدة خٌاالتب تقتل الرضٌع أٌضا. من الممكن أن ٌنشؤ منٌعا، ربما. أبرر لنفسً ما رأٌت  

خطؤوا عندما وضعوا لنا صورة طفل ٌبتسم و تحتها تعلٌق "ولد مجتهد". بدل هذا، كان فً المدارس أ

 ."ٌرحم ٌنبؽً أن ٌضعوا لنا صورة للكرة األرضٌة، وٌضعوا تحتها جملة " عالم قاس ال

 .بهذا الشكل، كانت استعدادتنا الستقبال العالم ستكون أفضل بكثٌر

. أكره أن أنتحب و أصؾ لك هذا العالم بالقبح، فربما علمٌنكما ت كل هذا فً الواقع ال ٌجعلنً أستسلم

، لكننً تعلمت أن أكبر معلمً الحٌاة هم هإالء لٌلى أنت أدرى منً بهذا. رؼم أنك برٌبة و طاهرة ٌا

 .البسطاء الذٌن نعتقد أننا أكثر حكمة منهم

 لكنها مشبعة بك. كل حرؾ فٌه هو جزء منك.  كالعادة رسالتك كانت قصٌرة

 .ال تعببً باإلحباطات و الصدمات وكونً أقوى. إن ضعفت فستدوسك الحٌاةكد: أإ

ن مواصلتك للدراسة عبث. أوالد الحبلل كثٌرون جدا. موظفون إسٌؤتً مبات األصدقاء لٌقولوا لك 

براتب ثابت. مهمتهم فً الحٌاة هً جعلك تتخلٌن عن حلمك. ؼاٌتهم هً االستمتاع بالنظر إلٌك فً 

 .ن تفشلًإشفاق بعد أ



 ... فاشلون أٌضاسٌكوباثٌونسادٌون.. 

 .لكن ال تجعلً أذنٌك مزبلة لتفاهاتهم هم ما شبت  سمّ 

. أبتسم له قهىمثلً فً ملئلجازة أنه لٌس من العدل أن ٌعمل حامل  –رفٌقً فً السكن  – حسنٌقول لً 

 .بهدوء و ال أعلق

 .معلبة لم أشترها من أحد بل صنعتها لنفسً أعتبر هذه االبتسامة من إنجازاتً الرابعة فعبل. ابتسامة

كلما قال أحدهم تعلٌقا متعاطفا مبتذال أو نصٌحة متذاكٌة أرسم هذه االبتسامة و أسافر بذهنً بعٌدا و ال 

 .أفكر أبدا فٌما قاله

انتظر منٌر كثٌرا أن أثور أو أبكً و أقول له أن اآلخرٌن ظلمونً ولم ٌعطونً حقً. بعد مدة اتضح له 

فشل. بدأ ٌعاملنً ببرود و ال ٌتحدث معً فً أموري الخاصة. اعتبرت هذا نجاحا باهرا و شكرت  أنه

 .هللا ألنه منحنً هذه االبتسامة

 . .أشٌاء كثٌرة حدثت و تحدث منذ وصولً. أفكر فً كتابة مذكرات بما ٌحدث لكننً أتراجع

ال أرٌد أن  كما أننًأرٌد أن أكون من الصنؾ الثانً  ال .تاب ٌكتبون عنهاالناس ٌعٌشون الحٌاة و الك  

 .ر هذه الحٌاة بدون أن أترك بصمتًأعب  

 :ٌذكرنً هذا بقولة لباسكال

 ."عندما نقرأ أسلوبا طبٌعٌا تؤخذنا الدهشة والنشوة، ألننا نتوقع أن نجد كاتبا فإذا بنا نكتشؾ إنسانا "

كإنسان ال ككاتب وأعرؾ أن إتقان ذلك صعب ن أكتب أرٌد أ .ن هذه القولة هً خبلصة ما أرٌدهإلنقل 

 جدا.

 برشلونة -المخلص: عبدو 
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 من بشرى، تبّشرنً بٌوم جمٌل.. برنامج المحادثة الفوري،عبر  ،تصلنً وردة صباحٌة

 أرد علٌها بإرسال وجه عابس مؽتاظ. أحقا ٌا بشرى ترٌن جماالًّ فً مكان ما حولنا؟ 

أن بشرى كانت تقصد شٌبا فعبل. هً واحدة من التصمٌمات الجاهزة التً اختزلت كل المشاعر  ال أظن

 فً زمن البلمشاعر. 

 عٌدكم سعٌد.. جمعتكم مباركة.. ٌومكم طٌب..

 ال أحد ٌعنً شٌبا مما ٌرسله. هً األصابع تستسهل هذا التواصل اآللً فبل تنفّك ترسله للعادي والبادي.

الحاّجة تحاملت على نفسها وؼادرت فً الخامسة صباحاًّ رؼم اعتراضً العبثً الشدٌد. بدون عمل  

 سٌكون علٌنا ببساطة أن نتسّول. الوالدة 

أنهض بتثاقل من فراشً آملة أال ٌكون أٌمن قد أعّد لً مفاجؤة ما. ال أرؼب إطبلقا فً تنظٌؾ سّجاد أو 

 لخطؤ طبعا.ببلط أو جمع أشبلء كؤس قام بكسره، با

لها وأتذكر سابق ٌوم أمس. ال أدري ما الذي جعله ٌختارنً من تسقط ورقة من بٌن ثناٌا قمٌصً فؤنتبه 

 بٌن زبابنه لٌمنحنً هذه الفرصة المجانٌة. أم أنه ٌفعلها مع الجمٌع؟

 الرقم المؽري هناك ٌنادي بؤمل جدٌد..

 آلو.. -

 آلو.. مرحبا.. -

 بق تاكسً وقال لً أن لدٌكم فرص عمل..عفوا.. منحنً هذا الرقم سا -

 ، متى شبت..15رقم  3آه.. نعم.. نعم.. ألؾ مرحبا، ٌمكنك زٌارتنا بمكتبنا بساحة األمم، العمارة  -

 حسنا، سؤحضر ؼدا صباحا.. -

 نحن بانتظارك.. -

 لو سمحت فقط.. ما الشهادات المطلوبة وما هً المهمة التً سؤقوم بها بالضبط؟ -

 ا أوال.. والباقً تفاصٌل..زورٌنفلت -

 رسالة أخرى من بشرى.. أال تملٌّن ٌا لعٌنة؟تصلنً 

 لم تسؤلٌنً عن سبب جمال هذا الصباح؟ -

ٌّزٌن من الؽٌظ والٌؤس...تعرفٌن أننً أكره هذه التصامٌم  ! باهلل علٌك -  .. فً الؽالب أرسلته وأنت تتم

 رحا..هذه المرة استثناء.. لدّي فعبلًّ خبر قد ٌكون مف -



سرا.. -  أسرعً إذن وال ترهقٌنً من أمري ع 

 الخاصة .. وسوؾ... المإسسات التعلٌمٌةدّرسة بؤحد لقد تم قبولً كم   -

 مبروووووك.. هذا فعبل خبر سعٌد.. -

 اصبري ٌا لبٌمة، فالنصؾ الثانً من الخبر هو األجمل.. -

 وهو؟ -

 ..س بها تقع بطنجة.. سآتً ألجاوركالمإسسة التً سؤدرّ  -

 ! باهلل علٌك ال تخبرٌنً الحقا أنها مزحة، ألن رّد فعلً لن ٌروقك -

 والذي نفسً بٌده إنها الحقٌقة.. -

من نافذة المطبخ أتؤمل الدرب الضٌق. لم تكن بشرى إذن كاذبة عندما وصفت هذا الصباح بالجمال. لٌس 

 هناك أجمل من أن تؤتٌنً توأم روحً من أقصى تطوان تسعى.

سنوات فً الكلٌة أكاد أعتبرها أجمل أٌام  3ٌر من الصعاب وهً بجانبً. لقد قضٌنا معا ستهون الكث

 ة" وأنا بعٌدة عنها.عمري فعبل، لوال ذلك القلق الذي لم ٌكن ٌفارقنً على "الحاجّ 

، قد سال، بخبثه المعهود، فوق الموقد.. ًّ  أنتبه أن الحلٌب، ذلك الكابن الح

 أنا أفكر فً موعد الؽد. هل سؤحمل أنا أٌضا أخبارا سعٌدة لبشرى؟ أضع طعام اإلفطار أمام أٌمن و

منذ أسبوع لم تصلنً أٌة رسالة من عبدو. ال زال ٌفضل أن ٌرسلها بالبرٌد التقلٌدي، وال زلت أفّضلها 

 منه كذلك.

ٌتحول لم أطلب منه رقم الهاتؾ ولم ٌكلّؾ نفسه إرساله لً. بدأ األمر برسالة منه، رددت علٌها، قبل أن 

متتالٌة كان له فٌها السبق والؽلبة دابما. ٌعرؾ ظروفً لذا ال ٌنتظر ردا فً الؽالب  األمر إلى مراسبلت

 وٌواصل إرسال رسابله بشكل شبه منتظم.

 من ٌدري ماذا تخّبا األٌام؟ أحتفظ له بها جمٌعا وأنا أفكر أنه قد ٌحولها ٌوما إلى ٌومٌات منشورة..

عودة الشخص على الفارغ منهما منتظرة جلست    .غ إال من كرسٌٌن متجاورٌنالمكتب الذي دخلت ه فار

 عشرة من عمرها. دسةالذي استقبلنً، وبقربً فتاة رجحت أنها لم تتجاوز السا

ها فً ٌمبلمحها شبه مؽطاة بخصبلت شعرها التً تتدلى من الجانبٌن. ت طرق برأسها أرضا وتحّرك قدم

 ها:حركة متوّترة. سؤلت  

 هل تعرفٌن كنه الوظٌفة التً ٌطلبون؟ -

ًّ فً حٌرة وشرود. بدا أن السإال فاجؤها. هرشت فروة رأسها فً  رفعت رأسها ببطء ونظرت إلى عٌن

 توّتر متواصل، ثم أجابت:



 أنت ال تعلمٌن؟ -

 نعم.. لهذا أسؤلك. -

 فً حركة مرٌبة مفاجبة اقتربت بشفتٌها من أذنً وكؤنها ستبوح بسّر:

 ! ٌصّورون أفبلماإنهم  -

 النبرة التً نطقت بها الجملة كانت كافٌة كً أفهم.

 ! تقصدٌن..؟ -

 نعم نعم.. ذلك ما أقصد. -

 عها بالقول:ٌودّ  رق األرض بكعبها بخٌبلء  متخاذلة.تط ة فتاة أخرى وهًٌخرج رفقالموظؾ السابق 

 انتظري اتصالنا.. -

من االنتظار. أتابعه ببصري  اخلٌة مشٌراًّ بٌده أن  مزٌداًّ الد وجة واضحة وٌعود إلى الؽرفةٌبتسم لنا بلز  

 وهو ٌقفل الباب وأعود ألسؤل الفتاة:

 كم عمرك؟ -

 سنة.. 18 -

 لم أصّدقها طبعا، ولم ٌبد  علٌها أنها كانت تنتظر ذلك. سإال آخر مّنً:

 ما اسمك؟ -

على دور فً هذا الفٌلم. أحتاج المكافؤة المالٌة بشدة. ٌقولون أنهم  سناء.. اسمً سناء. وال بد أن أحصل -

 سٌتدبرون أمر سفرنا إلى إسبانٌا أٌضا حٌث سنصور بعض اللقطات هناك أٌضا.

، ملقٌة نظرة أخٌرة على الورقة الموضوعة فوق الجّو ؼٌر المرٌح جعلنً أنهض بسرعة موّدعة سناء

 دّون علٌها أسماءنا وأرقام هواتفنا.مكتب االستقبال، والتً طلب منا أن ن

رفعت ناظري فلم أجد أي كامٌرا مراقبة. نكاٌةًّ بهإالء الذٌن ٌتبلعبون بمصابر اآلخرٌن فً كل أنحاء 

 العالم قمت بؤخذ الورقة ودسستها فً جٌبً وؼادرت.
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 عزٌزتً لٌلى،

زلت أنتظر أن تصلنً ٌوما رسالة منك أو اتصال هاتفً ٌخبرنً أنك قد عبرت مضٌق الحٌاة، مضٌق  ال
 ! جبل طارق أقصد، نحو هذه الجارة العجوز.. نحوي أنا

 أعرؾ أن مجرد التفكٌر فً ذلك صعب جدا، فً وجود الحاّجة وأٌمن. لكّننً سؤنتظر.

الدنٌا بمنظار مختلؾ. خصوصا إذا شعرت أن الوطن لم  ىترَ  الهجرة، بكل مآسٌها، رابعة وتجعلكَ 
 ٌمنحك شٌبا.

 ."لكل إنسان الحق فً الرحٌل، وعلى وطنه أن ٌقنعه بالبقاءٌقول أمٌن معلوؾ "

 ! وٌبدو لً أنه أقنعك لحّد اآلن، بقوة األمر الواقع، بالبقاء

ولو كان  .أنك تفهمٌننً بؤقل الكلماتأدرك ربما ألننً  .ننً أبالػ فً االقتضاب فً رسابلًأحٌانا، أشعر أ
. بل ا متؤكد أنك ستقربٌن ما لم أكتبهوأن، رسالة عبارة عن ورقة بٌضاء ما األمر بٌدي ألرسلت لك ٌوماًّ 

ًّ أٌضا.  وقد ترّدٌن عل

 عزٌزتً لٌلى،

 أرجو أن تصٌخً السمع إذن...ٌبدو أن الهجرة ستحمل لً الحلم الذي طالما راودنً.. كٌؾ ذلك؟ 

 حسن مثال للشخص المادي الذي ٌحترم نفسه لدرجة أنه ال ٌتورع عن تقٌٌد كل ٌن أن صدٌقًتعرف
 الً مدٌنتنا طنجة . بقّ  أحدقروضه لك فً دفتر خاص وكؤنه 

أكتب كثٌرا، على جهازي، على  الحظ حسن أننً لقه مادٌة". فقدٌضع سره فً أكثر خَ " ، أحٌانالكن
 .هاتفً، وحتى على الورق أحٌانا

أنت تحب الكتابة". وهً "ببلمباالة . كان أهم ما قاله ٌوما  -كما ٌجدر بشخص مثله -كان ٌنظر لً 
 !كما تبلحظٌنعبارة دالة على ذكاء واهتمام كبٌرٌن 

أجبته أن  نعم وأنا أنظر إلى أظافري  .هل تحب الصحافة؟""قبل أسبوع جاءنً حسن وسؤلنً عموما، 
 ً به .داللة على عدم اهتمامً بما سٌؤت

ٌرتاد المطعم الذي أشتؽل به بصفة شبه ٌومٌة ، الٌوم طلب منً أن أجالسه  خلٌجًهناك زبون  ..حسنا -
تعرؾ أننً أكره الثرثرة لكن كبلم   .قاببل أنه ٌشعر ببعض الملل وأنه ٌود الحدٌث مع شخص عربً مثله

. كنت أستمع إلٌه كاألبله وهو ٌرٌدسك بخٌوط حدٌثه وٌدٌرها كما إنه رجل ٌم. كان مثٌرا بالفعل هشام
رك بذكابه أننً ال أهتم . ربما أدالعالم اآلن دون أن ٌسؤلنً رأًٌ ٌحلل المستجدات اإلخبارٌة التً تمؤل

 .بما ٌقول

أفهمه تماما  -لسوء حظه  -، لكننً . كان ٌحاول أن ٌبدو مثٌراتوقؾ حسن عن الحدٌث لٌرى أثر كبلمه
وهً عادة ً تمادٌت وبدأت أقلمها بؤسنانً )، بل إنني كؤننً أراها ألول مرةإلى أظافرلذا واصلت النظر 

  ..(تتوقؾ أمً عن نهًٌ عن فعلها ٌوماسٌبة لم 

 :عندما ٌبس حسن من قدرته على جعلً ألهث انفعاال ، واصل حدٌثه

 "الصباح"لجرٌدة  ، هنا ببرشلونة،الوحٌد راسلخصوصا أنه الم، قال لً إنه صحافً وإنه ٌتعب جدا -
 ..التً تصدر من لندن

 -  لو كان حسن قرٌبا منً لسمع دقات قلبً وهً تتسارع  -

وسؤلنً إن كنت أعرؾ صحافٌا أو شخصا له خبرة فً المجال لمساعدته فً مكتبه الممثل للجرٌدة "... 
 .."هنا



 -؟ أتكون هذه الفرصة التً طالما انتظرتها هناك ، فجاءت هنا  -

 " ٌكتب.. فما قولك ؟ل وأنا أفكر فٌك باعتبارك شخصا سؤفع وقد وعدته أننً".. 

 :مبالػ فٌه كً ال أصٌبه باإلحباط فً جلستً وأنا أواجه حسن قاببل باهتمام اعتدلت  

 ؟ هذا أمر ٌهمنً حقا ، هل لً فً مقابلة هذا الشخص -

ٌحضر السٌد هشام حٌث ، سؤنتظرك بعد ؼد فً مطعم "السمكة" حٌث أشتؽل على الساعة الواحد ظهرا -
 .والحدٌث لكما بعد ذلك.. اء فً مطعمنا كعادتهذللؽ

قالها وهو ٌنهض مؽادرا ؼرفتً ممثبل خٌر تمثٌل شخصٌة الرجل الذي ال ٌبالً بؤنه ٌخدمك، و دون أن 
 . ٌنتظر منً ردا باعتبار قبولً هو تحصٌل حاصل

مدة كففت عن المكابرة البلٌدة كما قلت. حسن رؼم عٌوبه ال ٌجعلك تبؽضه. ومن لم  منذ .لم أعترض
 . ٌكن ذا خطٌبة فلٌرمه بحجر

 . بعد ؼد موعدنا. وفً الرسالة القادمة موعدي معك ألحكً لك ما حدث

 

 برشلونة –عبدو المخلص : 
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محاولة قتلً بنفس األسلوب والطرٌقة كل تتوالى األخبار الجمٌلة فً دابرة معارفً، وٌواصل الروتٌن 
 ساعة.. كل ٌوم.. لكّننً ال زلت أقاوم.

ً  عمل متتالٌٌن،  أثر أترك الحاّجة وهً تحاول التقاط أنفاسها من وأرّد الّصاع صاعٌن للروتٌن ٌوم
 بالخروج رفقة أعضاء جمعٌة "من أجل طنجة"، والتً تهتم بالحفاظ على تارٌخ طنجة وآثارها.

تلك المعلمة الّرابعة التً تركها المستعمر اإلسبانً خلفه،  ة الٌوم مخصصة لـ"ساحة الثٌران".زٌاركانت 
 ؼٌر عابا  ال بدماء الثٌران التً أسالها هنا، وال بما سنفعله بها.

إلى اآلن. تعالت  ،1951، سنة وٌبدو أننا تشاركنا معه هذه البلمباالة فتركناها تتداعى منذ تارٌخ بنابها

 صوات والدعوات بترمٌمها وتخصٌصها لكل ما هو ثقافً، لكن دون جدوى. األ

 علٌها حسرات.سننتظر حتى تهوي ثم تسٌل دموعنا 

 عّما ٌحرسه، استطعنا الدخول.الكثٌربعد مفاوضات طوٌلة مع حارس المكان، الذي ال ٌعرؾ 

 فً أرجاء الساحة. دون أي تخطٌط مسبق، وبعٌون ذاهلة وأنفاس متبلحقة، تفّرقنا نحن الخمسة

هناك شجرة تٌن توّسطت الساحة ٌبدو أنها نمت  أحجار المدرجات الشاهدة على تارٌخ  تلٌد  مضى.. ألمس  
 فً ؼفلة من الرقابة.

المبلبس المعلّقة بعشوابٌة فً بعض قٌل لنا أن هناك أسرا تعٌش فً المستودعات القدٌمة للساحة. 
 األركان أكدت لنا هذا الكبلم.

هذا المكان. ال ٌمنعنً التعب وال  مؤللمدرجات وأنا أحاول أن أتخٌل كّم الصخب الذي كان ٌأصعد ا
 اللهاث من المواصلة.

لوٌس " الذٌن مروا من هنا: بعض مصارعً الثٌرانمشاهد ل أصل إلى آخر درج. أجلس وأتخٌل بعَد ألي  
 .."القرطبًالشهٌر بـ" "مانوٌل بٌنٌتٌث" ، "دومٌنؽوٌن"، "مٌؽٌل

فً محاولة لبلسترخاء فً هذا الجو الذي ٌمتؤل بعبق الماضً. المدرجات مهتربة وملٌبة بالشقوق. أجلس 
جف ل متراجعة قبل أن من أحدها ٌخرج جرذ متحمس جّدا وٌنطلق نحوي مباشرة وكؤنه طوربٌد موّجه، فؤ

 تتعثر قدمً وأهوي بجسدي فً فراغ بٌن دَرجتٌن..

ًّ أحد المرافقٌن. أنفض مبلبسً وأنا  أحاول أن أنهض مبتلعة خوفً وشعوري باإلهانة، قبل أن ٌنتبه إل
أبحث عن الجرذ بٌن ثناٌاها.. ال ألم إذن ال قضمات.. ٌبدو أن الجرذ ؼٌر رأٌه فً آخر لحظة، وذهب 

 ٌبحث عن طعام آخر. 

ن فعله فتآكلت من األطراؾ. أحملها أنتبه أننً أدوس على ورقة طوٌلة ملفوفة بعناٌة، فعل بها الزم
 فؤشعر بثقل  لها ال بؤس به. 

اللوحة متقنة  أفردها بصعوبة ألجدنً أمام لوحة لفتاة ٌبدو من مبلمحها ولباسها التقلٌدي أنها طنجاوٌة.
 بشكل كبٌر وعلٌها توقٌع ما فً األسفل.

 لٌلى.. نحن بانتظارك.. حان وقت المؽادرة.. -

ًّ نداء  نًٌصل ؤدّس اللوحة تحت معطفً وأنا أهبط الدرجات، بتؤّن وتإدة هذه المرة، إثر األلم ، فمرافق
 الذي بدأ ٌتزاٌد فً وركً، وخوفا من سقطة أخرى تودي بما تبّقى من قدرتً على التحامل.

أدخل المنزل منهكة، وٌدي على وركً كعجوز فً الؽابرٌن. تصلنً قهقهات أٌمن ممتزجة بضحكة 
 تارة ؼرفتً ألجد بشرى قد انتهكت حرمتها رفقة أٌمن دون استبذان.أنثوٌة، فؤزٌح س

 أنت هنا أٌتها اللبٌمة؟ علٌك المحّبة.. -

 أتؤّوه إذ تضمّنً بشرى بكل ما ٌملك جسدها الضبٌل من قوة. 



 هه.. ما بك؟  -

 ال شًء.. سقطة ؼٌر متوقعة فً مكان ؼٌر مؤلوؾ. -

 لهذا عبلقة بما فً ٌدك؟ -

ذه اللوحة؟ سؤحكً لك ما حدث لكن بعد أن نجلس أوال، وأن تقومً بطرد أٌمن ثانٌا حتى آه تقصدٌن ه -
ٌّد..  تستطٌعً سماعً بشكل ج

ٌّزنا المكانً آسفاًّ متبّرما بعد أن حرمته من صدٌقته الكبٌرة.  ٌؽادر أٌمن ح

بشرى توأم روحً نتبادل أطراؾ حدٌث  بدأ ٌوماًّ وال ٌنتهً ولن ٌنتهً. نقول كّل شًء وال نقول شٌبا. 
 فعبلًّ، ومعها أنسى شٌبا اسمه افتعال أو تظاهر.

ٌّتنا نتحدث بكل حرٌة. تسؤلنً عن قدٌمً وأسؤلها عن جدٌدها.  على سج

 ال زال الوضع على ما هو علٌه؟ -

.. ماذا عنك؟ أٌن تقع المدرسة التً ستشتؽلٌن بها؟ هل بدأت العمل؟ -  كنهر راكد 

ٌّد . مدرسة صؽٌ"السوانً"عن هنا. تقع فً حً  المدرسة ؼٌر بعٌدة - رة لكنها أنٌقة ومنظمة بشكل ج
 وسوؾ...

على جدار الصالة  ظهري فؤلتفت ألجد والدتً وهً تتكاتبتر بشرى كبلمها فجؤة وتنظر لحركة ما خلؾ 
 . أنهض مسرعة ألرى ما بال الحاّجة، بٌنما تسبقنً بشرى فً السإال:بتعب  باد   الصؽٌرة

 خالتً.. ماذا هناك؟ -

 ماتت "حبٌبة".. قتلوها.. كانت أعز صدٌقة وأخت.. -

 من حبٌبة ٌا أمً؟ من قتلها؟ -

 تجٌبنا: ،نساعدها على الجلوس كً تستطٌع التماسك واإلجابة. بدموع  منهمرة ال تتوقؾ

توفٌت إثر  حبٌبة كانت تشتؽل معً بمعبر سبتة. اتصلت بً اآلن إحدى العامبلت هناك وأخبرتنً أنها -
 ! تدافع حدث فً المعبر. اختنقت المسكٌنة تحت وطؤة عشرات األجساد المثقلة بالسلع

 ال ٌمكن قتل األلم إال بؤلم أكبر. 

/األلم  فٌنهً كل شًء.. األكبر ٌؤتً الموت 

ٌّت وتبدأ لوعة محّبٌه..  ٌنتهً عذاب الم

 الحزٌنة على وجهها تقتلنً كل ثانٌة.قادرة على تحّمل عذاب الحاّجة الجسدي أنا. لكن تلك النظرة 

أراقب وجهها وهً تلتقط أنفاسها بسهولة، وأضؽط كفها برفق كؤننً بذلك أستجدي مزٌدا من الهواء 
 لربتها. بشرى تضع خلؾ ظهرها وسادة كً ٌعتدل جسدها المتداعً أكثر. 

ــــنة  عابرة.  أخٌرا تهدأ أنفاسها وتؽلق عٌنٌها فً س 
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 لٌلى، عزٌزتً

 

بلزاك( كان ٌطلب من تبلمٌذه أن ٌمشوا . تعرفٌن أن )فعبلًّ  لقد صدق حسن وعده، والتقٌت السٌد هشام
، عاشقا للتفاصٌل مثلهعشر خطوات فً الحدٌقة، ثم ٌكتبوا له عشرات الصفحات عما رأوه. لن أكون 

 ..لكننً ال أرى ضٌرا فً أن أصؾ لك السٌد هشام

. وقد أثار ط خفً ال تدركه إال أثناء الحدٌثلكنهما ٌشعان بنشا ،ابماهو شخص ذو عٌنٌن مرهقتٌن د
 بل إن قوامه رٌاضً.  ،استؽرابً أنه ال ٌملك كرشا ضخمة على ؼرار من هم فً وضعه و سنه

رؼم أن مقدمة شعره بدأت تتراجع القهقري جاعلة جبهته تبدو أطول مما  ،على جانب من الوسامة هو
 هً علٌه فً الواقع.

على أقرب  دما ٌمشً ٌبدو كؤنه على وشك السقوط. السقوط الذي ال ٌنقذه منه سوى ارتمابه ارتماءًّ عن 
، فمبلمحه أمٌل إلى أن آخذ انطباعا أولٌا عن شخصٌته لكننً فشلت. بصفة عامة . حاولت  كرسً

 . الطٌبوبة

 . الثانً حتماإذا افترضنا أن الحٌاة فٌها قروش ودالفٌن فإن السٌد هشام سٌنتمً إلى الصنؾ 

ا حتى ال أشتؽل كمساعد كما . أنمراسل معتمد لجرٌدة )الصباح(. نعم ، أخٌرا تحقق الحلم اآلنأنا 
كبلنا ٌرسل مراسبلت وتحقٌقات من مكتب الجرٌدة الذي . أإدي نفس الدور الذي ٌقوم به هو. ، بلتوقعت

ن قبل حضوري بٌومٌ ٌنوالذي قام بتزوٌده بجهاز كمبٌوتر ومكتب إضافٌ فقط، ٌضمنا نحن االثنٌن
 . باتفاق مع مسإولً الجرٌدة

 ! ة؟وأنت ترى أنك قد أصبحت مهما فجؤ رابع هذا الذي ٌنتابك أي شعور

. وقتها كانت تبدو لً ً دراسة اإلعبلمٌات هناك فً طنجةلقد أفادتنً تلك األشهر الستة التً أمضٌتها ف
 . ً ال تصلح لشًءعبثا ال طابل منه سوى زٌادة فً األوراق المختومة الت -مرة الٌؤس فً ؼ -

التعامل مع الكثٌر من التفاصٌل التكنولوجٌة التً أحتاجها اآلن أدرك فابدة ذلك حٌث ال أجد صعوبة فً 
 فً عملً.

 .ولست نادال افًٌل وٌكفً أن تعرفً أننً اآلن صحإنه اإلسهاب. ألٌس كذلك؟ سؤؼنٌك عن كل التفاص
 . تحّوٌل جذري هو أراحنً كثٌرا

، أناس من . هناك أناس نتؤخر كثٌرا فً فهمهمنه قد أسدى لً خدمةقم حسن بؤٌة حركة كً ٌثبت لً ألم ٌ
 . ، وحسن من هإالء دون أدنى شكمعدن خاص حقا

 . أتركك اآلن فً رعاٌة هللا منتظرا جدٌدك

 

 برشلونة – والمخلص : عبد
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 عزٌزي عبدو،

 المطر كتابة.

 الكتابة ؼٌث.

أعرؾ  وبالكاد أستطٌع التفكٌر، بلَه الكتابة. كلما ؼاب المطر عن طنجة، مزمن ٌرافقنً إبداعً إمساكٌ 
قبل حتى أن أسرد أسبابً. وما داعً وجود األصدقاء إن لم ٌلتمسوا لنا  على ندرة رسابلً أنك ستعذرنً

 األعذار قبل نطقنا بها؟

 جدٌدي قدٌما كالعادة. حٌاة مختصرة واضحة تسٌر فً اتجاه واحد.ال زال 

 أمً تشتؽل وتتعب. أٌمن ٌشاؼب وٌبعث أمبلًّ خافتا فً أرجاء البٌت. أنا أفعل "الشًء". 

 واحدة أعود إلى البلشًء. ال أحبمن حٌن آلخر أنتفض وأقوم بمحاولة هنا وهناك، وعندما أجد النتٌجة 
 أن أسمٌه انتظارا، ألن هذا األخٌر ٌؤتً بعده خبر ما، كسر للروتٌن، انعطاؾ مفاجا.. 

 االنتظار ٌلٌه أمر ما..

 حالتً سكوٌن سرمدي..

 لكن عموما، ٌمكن أن أروي لك ما ٌحدث حولً، وأنقلك من عالمك الجمٌل الجدٌد إلى عالمً الم قبض..

ٌ ك  أمً تعبت جدا مإخرا بعد خبر وفاة صدٌقتها حبٌبة، وأظنك ؾ الؽالب تابعت ما حدث من موقع
عّم الصمت األجواء  –كما ٌحدث دابما  -المكانً والرمزي أٌضا. ضّج اإلعبلم والمجتمع بما حدث، ثم

 وانتهى كل شًء كما بدأ.

 ي بقً بعد موتها.دفنت حبٌبة ودفن معها حقّها وحّق أسرتها. الحزن هو الوحٌد الذ

صدٌقتً بشرى انتقلت للسكن بطنجة. حصلت على وظٌفة ال بؤس بها كمدّرسة هنا. على األقل أصبحت 
 قرٌبة أكثر كً أقتل معها من حٌن آلخر وحدتً التً اخترتها عن طواعٌة.

 أن أعثر على شؽل، لكننً أتعّثر بدل ذلك. آخر محاولة لً كانت ستسفر عن وجودي فً فٌلم أحاول
 ! إباحً.. تصّور معً أي كومٌدٌا سوداء تحدث هنا

أّمً أصبحت مقلّة فً ذهابها إلى باب سبتة. ألول مرة أرى الحاجة وهً تتداعى. قواها أصبحت خابرة. 
 هل أصؾ لك األلم الذي ٌمّزق أحشابً وأنا أراها كذلك؟

ٌفة "الصباح". هكذا لن أدعك تؽرق معً فً مؤساتً، وسؤنتقل إلى دنٌاك ألهنبك على قبولك بصح
ء إلى أسوأ أحٌانا أٌضا. ًّ ٌّد. من س ء إلى ج ًّ  ببساطة تنقلب األمور من س

سعٌدة جدا من أجلك وواثقة أن هذه مجّرد خطوة أولى ستلٌها قفزات منك لتصل إلى مجد  لطالما بحثت 
 ن.عنه.. أو على األقل، لتفلت من حصار إحباط  كان ٌتبّرص بك مثلما ٌترّبص بً هنا واآل

 تنتظرك أٌام من المتعة والتعب اللذٌذ وال شك. 

ال أدري إن كنت مقٌما لحد اللحظة مع دانٌٌل وحسن، لكننً أوصٌكما بها خٌراًّ. من خبلل حكاٌاتك 
 عنهما ٌبدو األول ظرٌفا دون افتعال، والثانً قاسٌاَ بافتعال. 

واحد منا إنساناًّ وال ٌصبح لكّن الظروؾ قد تفعل بنا األعاجٌب. األهم أن ٌبقى ال نولد أخٌارا ٌا عبدو
 وحشاًّ.. ولكن كٌؾ لنا أن نضمن ذلك؟

عموما، ال بؤس أن تتخلى عن إصرارك بعدم استعمال الهواتؾ الذكٌة، كً تستطٌع أن توافٌنً بصور  
 ال األسبلة. تشبع فضولً عبر تطبٌق "واتساب". أعدك أال أمطرك بالرسابل و

 طنجة -المخلصة: لٌلى 
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بالكاد استطعت أخٌرا أن أنهً رسالة قصٌرة جدا كتبتها لعبدو، وبصعوبة بالؽة تحاملت على نفسً 
 وقمت بالخطوة األصعب وهً التوجه نحو البرٌد وإرسالها.

 العادات القدٌمة أصبحت عببا ثقٌبل، لكن العزٌز عبدو ٌستحق.

 ..من بشرى جدٌدة فورٌةمإذنا بوصول رسالة  هاتفً ٌهتزّ 

 والدتك تعبت قلٌبل.. ال تقلقً أبدا، لكن حاولً الحضور دون تؤخٌر أفضل.. -

 ٌهوي قلبً بٌن قدمً. أمسك كّؾ أٌمن الصؽٌرة ؼٌر مبالٌة باحتجاجه..

 .أرٌد حلوى من هناك ٌا لٌلى.. بشرى عندما تمّر ألخذي من المدرسة دابما تشترٌها لً. -

 تلك بشرى.. اسمها ٌدّل علٌها.. ال تتدلّل اآلن. لدّي عمل سؤقوم به. -

من بعٌد ٌبدو لً أن خطوات أٌمن الصؽٌرة تعرقل سرعتً فؤحمله مرؼمة وأواصل عدوي نحو البٌت. 
 خطر مما وصفته بشرى. األمر أ

وقة".  ًّ فٌما نطلق علٌه فً طنجة "ج  أمام البٌت تقؾ سٌارة إسعاؾ وقد التؾ حولها عدد من سكان الح
 الفرجة مضمونة والفضول ٌلتهم النفوس الفارؼة التهاماًّ.

رأس بشرى وهً ترنو إلى قدومً ٌبدو لً من بعٌد. تسرع نحوي وهً تإكد ما جاء فً رسالتها 
ٌّا:  ضمن

ٌارة اإلسعاؾ. أنا فقط فضلت استدعاءها من باب االحتٌاط. إن شاء هللا ستكون ال ترتعبً من مشهد س -
 الحاجة بخٌر.

 ماذا حدث بالضبط؟ -

وهللا أنهٌت حصتً ومررت ألطمبن علٌك وعلٌها ككل صباح. كانت تبدو بصحة جٌدة، وتبادلنا  -
ن الوعً تماما وهً أطراؾ أحادٌث ال بؤس بها. لكن فجؤة، ودون سابق إنذار، وجدتها قد ؼابت ع

 تهذي..

 شكون توما؟ -

ٌّانا بذراعه، أنا وبشرى، من الصعود إلى السٌارة بجانب جسد والدتً  ًّ إ بحدة ٌسؤلنً أحد المسعفٌن مانعا
 المسّجى. بنفس طرٌقته أجٌبه وأنا أبعد ٌده بؽلظة مبّررة:

 ابنتــــــاها.. -

 ٌد أمً الباردة وأتؤمل صدرها الذي ال زال النفس ٌتردد فٌه لحسن الحظ. أمسك

 أثر عرق بارد ال زال ٌرسم خطوطا باهتة على جبٌنها األبٌض. 

 ألن تقدموا لها أٌة إسعافات أولٌة؟ -

 ال تتوفر السٌارة على شًء من هذا.. اصبري حتى نصل المستشفى.. -

ًّ وأنظر إلى بشرى نظرة ذات معنى فتجٌبنً أن  أبتلع عشرات الكلمات التً كانت ستقف ز إلى شفت
 اصبري. 

إلى اآلخر. البعض قسم المستعجبلت ٌشبه سوق كاساباراطا. صخب وفوضى وأنٌن وال أحد ٌلتفت 
 ٌنتظر نداءًّ ما  من مكان ما ٌنهً آالمه أو آالم من معه.

تستعمل كل ما ٌملك جسدها الضبٌل من طاقة كً تستعجل الممرضٌن إلدخالها للطبٌب المناوب،  بشرى
 حتى أننً ال أجد فرصة للكبلم. تتحاٌل، تترّجى، تصرخ أحٌانا..

 ٌصل والدتً الدور، فٌدخلونها للفحص وهً ال زالت على النقالة التً أحضرها فٌها المسعفون. أخٌرا، 



مّر علً وبشرى تمسك كفً محاولة أن تمنحنً طاقة اطمبنان ما ال أشعر إطبلقا لحظات طوٌلة كالدهر ت
 أنها تملكها. لكن فً لحظات كهذه ٌكفً وجود شخص بجانبك.

 أتمنى أن ترعى جارتكم أٌمن بشكل جٌد.. -

 رٌقً الناشؾ ٌمنعنً من قول أي شًء، مواصلة النظر إلى ؼرفة الفحص.

دي على أحدهم. نتوجه نحوه وفً عٌوننا نظرات متسابلة تؽنٌه عن بعد ربع ساعة، ٌخرج الطبٌب وٌنا
 الكبلم:

 أنتما ابنتاها؟ -

- ..  أنا ابنتها.. هذه صدٌقتً.. طمبنا رجاءًّ

 ال زال الوقت مبكرا على أي كبلم اآلن.. -

أن ٌرسم على وجهه  محاوال ثم ٌستدٌر لناٌحضر أحد الممرضٌن فٌطلب منه نقلها إلى ؼرفة أخرى. 
 شبح ابتسامة:

 ال تقلقا. فقط انتظرا حٌث أنتما وسؤوافٌكما بالنتٌجة بعد قلٌل. -

"بعد قلٌل" تلك استمرت سنوات قبل أن ٌقبل علٌنا الطبٌب من ممّر آخر وفً ٌده كشؾ أشعة ٌتؤمله 
 بمبلمح جامدة.

، وككل األطباء ف ً مثل هذه اللحظات، آثر األخٌر أال نرمقه أنا وبشرى بنظرات متطلّعة لقول  مطمبن 
 ٌطٌل علٌنا االنتظار، قاببل فً جملة واحدة بدت كقنبلة تفجرت بٌن أضلعً:

 . ألم تكونا تعلمان ذلك؟لؤلسؾ.. الحاجة تعانً من سرطان متقدم فً الثدي. -

دي فٌه لم تجٌب بشرى بدال عّنً وقد الحظت أننً اآلن انتقلت إلى عالم آخر أسود مظلم إذا أخرجت  ٌ
 أكد  أراها..

 ال وهللا.. لم نكن نعلم. -

 ال بد اآلن من نقلها لمدٌنة الرباط لكً تتلقى العبلج البلزم والذي نؤمل أن... -

 !!! دكتور -

. الظبلم ٌحٌط بً أكثر وأكثر وأنا أمسك   نداء قوّي ٌؤتً من الممرض الذي أشار بٌده للدكتور أن  أسرع 
 اءها جّرا علّنا نسمع الخبر الذي ٌجعل الممرض ٌنادي بكل هذه الحدة.كؾ بشرى التً تجّرنً ور

نفشل فً ذلك، فؤتهاوى أنا جالسة على أرضٌة المستشفى قرب باب الؽرفة التً دخلها الطبٌب بٌنما 
 تنحنً بشرى بجانبً رافضة ترك ٌدي، وكؤنها تخشى أن أفلت منها مثلما توشك الحاجة أن تفلت منا.

 بطٌبة بطٌبة، كسلحفاة عجوز تتهادي ال ٌشؽلها شًء.. تمّر الدقابق

ٌّة وهو ٌقول بصوت بدا لً كإعادة بطٌبة للقطة سٌنمابٌة:  ٌخرج الدكتور ٌجّر وراءه أذٌال خٌبة جل

 صبٌر جمٌل..البقاء هلل. لقد رحلت الحاجة. فــــــــــ -
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 ما ٌدور حولً.انقضت مراسٌم الجنازة والعزاء، وأنا ذاهلة بالكاد أدرك 

، وال أدري كٌؾ فعلتها، ولم أستطع لت بكل شًءــبشرى قامت بمهمة تعدل مهّمة عشرات الرجال. تكفّ 
 التفكٌر فً ذلك أصبل.

ل  هدوءه السابق وٌزٌد. أٌمن ٌشعر أن األمور لٌست على ما  أخٌرا هدأ كل شًء وعاد البٌت لهدوء ٌعد 
 واب جاهز دابما:ٌرام وٌسؤل عن الوالدة كل نصؾ ساعة. الج

 الحاجة بخٌر. إنها مع هللا اآلن. حاول أال تكون مشاؼبا كً ترضى عنك وهً هناك. -

ه حّتى حٌن. و   ال ٌبدو علٌه الفهم. لكن، بعض الرضا ٌؽشى مبلمحه فٌعود للَه 

بالحزن. حضروا ٌوما  بعض الوجوه من عابلتً البعٌدة كانت حاضرة فً الجنازة تحاول أن تتظاهر
 واحدا ثّم فّروا كفرار الصحٌح من المجذوم.

هناك دابما أبطال فً ها تلقت بضع مساعدات من أناس لٌسوا من عابلتً وال تعرفهم. قالت لً بشرى إن
قامهم، ال ٌرٌدون جزاءًّ وال شكورا. المشكلة  مكان ما ٌرسلهم هللا لٌقوموا بمهام محددة ثم ٌعودوا إلى م 

 ة أننا نفشل فً معرفتهم.الوحٌد

 تستؤذننً بشرى كً تعود لعملها وشقتها المكتراة.

 لست جادة طبعا؟ -

 فً العودة إلى العمل؟ -

بل فً العودة إلى الشقة.. ال مكان لك اآلن ؼٌر هذه األمتار المرّبعة. ؼرفتً طوع أمرك وأنا سؤنام هنا  -
 .هللارحمها  فً الصالة قرب أٌمن حٌث كانت تنام الحاجة

 أرجو أال تحرجٌنً لٌلى.. -

توقفً بشرى عن هذا العبث واذهبً وأحضري حاجٌاتك بسرعة.. هل أبدو لك كامرأة تمتلك مزاجا  -
 للجدال؟

الحزن  ٌمّزق كبدي تمزٌقا. كٌؾ ستكون أٌام هللا بدون الحاجة؟ كٌؾ سؤشعر بوجودي دون أن أنهً 
ملّح، أ  مبلًّ فً راحة  مإقتة؟ٌومً بؽسل قدمٌها بالماء الساخن الم 

كٌؾ لم ٌخطر ببالً أن آالم صدرها هً نتاج إصابتها بسرطان الثدي؟ أم أننً كنت أتهّرب من البحث 
 عن األسباب خوفا من اإلجابة الصادمة التً لن أستطٌع لها عبلجاًّ أو دفعاًّ؟

 هً وال شك قاومت كثٌرا فً بداٌاته قبل أن ٌقهرها األلم وتقّر بوجوده. 

تقبع كل "أسلحة" الحاجة التً كانت تجابه بها الحٌاة كً تحضر لنا  فً الصالة الركن الصؽٌر فً ذلك
 هللا ٌعلمها. الببلستٌك وأشٌاء أخرى ال أعلمها..لقمة تسّد الرمق. الكثٌر من األثواب و

 ظلت لتلك األشٌاء، على بساطتها، هٌبة وحرمة لدرجة أننً لم أمّد ٌدي الكتشافها ٌوما.

بتوجس أقترب منها وأنظر إلٌها لدقابق طوال. قرأت ٌوماًّ فً تقرٌر برلمانً أن نساء التهرٌب ٌحملن ما 
كٌلوؼراما على ظهورهن. كانت أمً تحمله جسدٌا، وأنا أحمله معها فً كل مّرة  141إلى  111بٌن 

 نفسٌا.

على مصٌرنا أنا وأٌمن  كٌلوؼرامات. لكن أدرٌنالٌن الخوؾ 11منطقٌا جسد أمً بالكاد ٌستطٌع حمل 

  كان ٌمنحها طاقة مضاعفة فتحمل وتتحّمل دون شكوى أو أنٌن.

 ! هاتدوس   أراد هللا أن تموت وأنا بجانبها. على األقل لم ٌكن آخر ما تراه من الدنٌا أقدامٌ 

  اللهّم رّب هذه المدٌنة ارحم أّمً برحمتك التً وسعت كل شًء.



وبضع حاجٌات فً الٌد األخرى. تتجمد فً مكانها وتتؤمل وقفتً   تدخل بشرى حاملة حقٌبة سفر فً ٌد
 ونظراتً تلك.

 فٌم تفّكرٌن؟ -

 فٌما خطر على بالك اآلن.. -

 ال تكونً خرقاء. سنجد عشرات الحلول األخرى، فبل تتهّوري. -

 فً انتظار ذلك هناك حّل جاهز أراه أمامً اآلن. -

 ت أدرى منً بذلك.هذا لٌس وقت اتخاذ قرارات ٌا لٌلى وأن -

 آه.. نعم.. -

ًّ باحثة عن الجواب الحقٌقً.   بؽٌر اقتناع تصمت بشرى وتنظر مباشرة إلى عٌن

 هذه.. أعرؾ أنك تقولٌن شٌبا وتفكرٌن فً شًء آخر.. Double thinkدعك من حٌلة  -

 إذن ال داعً لئلطالة وال ترهقٌنً من أمري عسرا. -

 حاجٌاتها بقربً. تزفر بشرى فً استسبلم مإقت ثم تضع

 ال لٌس هنا.. قلت أن ؼرفتك بالداخل.. أنا من سٌجاور أٌمن هنا.. -

 وكؤنها تعبت من نقاش  تعرؾ نتٌجته، حملت بشرى أمتعتها ودخلت الؽرفة. 

ّدة عمل الحاجة: قطعة ببلستٌكٌة كبٌرة.. قطعة قماش.. حزام ضخم.. لصاق..  أبدأ أنا فً فرز ع 

بقً فً مكانه م ذ رحلت. المسكٌنة، فً جعبة دلٌلها بضعة أرقام ال تتجاوز أحمل هاتؾ الحاجة الذي 
 أجرب بضعة أرقام قبل أن أصل مبتؽاي وأسمع صوتا أجّشا:العشرة. 

 الحاّجة فاطمة.. كٌؾ حالك؟ -

 الحاجة رحلت إلى دار البقاء.. أنا ابنتها؟ -

 أوه.. رحمها هللا.. متى كان ذلك؟ لم ٌخبرنا أحد.. رزقكم  هللا الصبر والسلوان.. خبر مفجع حقا.. -

 أٌام.. ال حرمك هللا ممن تحب.. 4شكرا لك.. رحلت قبل  -

 هل من خدمة ٌمكننً تقدٌمها؟ أنا رهن اإلشارة؟ -

 فقط لو كان باإلمكان مواصلة ما كانت الحاجة تقوم به.. -

 ل ذلك؟ أنت؟من سٌفع -

 نعم.. سنكمل بنفس الوتٌرة وكؤن ال شً تؽٌر. -

 وهل لدٌك خبرة فً التهرٌب؟ -

 ال.. لكننً سؤتعلم. ال تشؽل بالك. -

 حسنا.. كما تشابٌن.. سؤتصل بك ألخبرك بموعد الحمولة القادمة.. -

 وأنا رهن اإلشارة.. -
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ة فً نقله إلى المإسسة التً تدرس بها بشرى. هكذا ألن أٌمن لم ٌبدأ التعلٌم النظامً بعد، وجدت سهول
 انزاح عبء ثقٌل عن كاهلً.

 كم ٌكون من نحّبهم أحٌانا عقبات فً صراعنا مع الحٌاة..

لها. سٌرافق بشرى ذهابا وإٌابا، وحتى فً البٌت أثناء ؼٌابً. شعرت  بالذنب وأنا أرى أّي مسإولٌة أحمّ 
 لكننً ال أملك أي خٌارات.

المضٌق قابلت  "السً مٌمون". رجل بطًء الحركة هو. بعٌنٌن ناعستٌن ٌصعب أن تدرك فً مدٌنة 
الفارغ معهما إن كان مستٌقظا أو نابما. بتراخ  شدٌد صافحنً وطلب منً الجلوس على الكرسً الوحٌد 

 الوحٌد بالمكان..

 أهم تفاصٌل الشؽل من الحاجة رحمها هللا.. لهذا كلًّ آذان صاؼٌة لما ستؤتٌن به.. أظنك تعلمٌن -

أومؤت برأسً موافقة. الحقٌقة أننً لم أعلم أي شًء من المرحومة. بل من إحدى صدٌقاتها التً وجدت 
 رقم هاتفها بهاتؾ الحاّجة، وحاولت أن أستمّد منها كل ما أحتاجه من معلومات..

.. الحقٌقة أن  -  ال تستحق كل تلك المخاطرة.. ادرهم 151المبلػ الذي كنت تمنحه للحاجة ؼٌر كاؾ 

تراجع إلى الوراء فً كرسٌه الذي تآكل جلده وأصبح ٌصدر أزٌزا ؼرٌبا بفعل الزمن. فً عٌنٌه نظرة 
ن تؤفؾ واضحة. ال ٌبدو مستعدا ألي مفاوضة مع طفلة تعتبر عمله الخطٌر مجرد لعبة. ومع ذلك فقد كا

 عملٌا جدا.

درهما  181حسنا. أنا لن أطٌل الحدٌث إكراما لوجه الحاجة التً لم نر منها سوى كل خٌر. سؤمنحك  -

 لكل عملٌة. اتفقنا؟

 اتفقنا. -

فً نبرة حدٌثه استطعت أن أستشؾ بسهولة أنه ٌساٌرنً منتظرا فقط أن أعلن، بعد أول عملٌة، أننً ؼٌر 
 معٌشً.قادرة على عمل شاّق كالتهرٌب ال

لٌل منطقة باب سبتة ٌرخً سدوله وأنا أتصفح هاتفً باحثة عن رقم "مٌنة" صدٌقة المرحومة، وأمامً 
 طابور ال نهابً من نساء ٌترّبصن بلحظة إعبلن السماح بدخول مدٌنة سبتة.

 لٌلى؟ -

 أستدٌر ألجد عجوزا متؽضنة الوجه، باسمة رؼم ذلك. 

 ؟"حبابً مٌنة"أنت  -

هً. أطفبً هاتفك أوال، وتظاهري أنك جبت لتزورٌنً فقط. منظرك األنٌق هذا سٌجّر علٌك ما ال  أنا -
ٌّدا.. الدرس القادم لن ٌمنحوه لك وأنت على مقاعد  تعلمٌن.. ابقً بجواري اآلن وافتحً آذانك وعٌونك ج

 الدراسة..

ًّ نهاٌة ما للطابور الممتد أ  تشرح لً مٌنة الوضع:مامً. استجبت ألمرها وأنا أحاول أن أجد ٌعٌن

 ساعة كاملة كً ٌصل دورنا إن كان هذا ما توّدٌن معرفته.. 24المعبر ال زال بعٌدا وسنحتاج  -

البرد ٌتسرب إلى عظامً وأنا أجلس فوق دّكة إسمنتٌة رفقة "مٌنة". تنتزع األخٌرة رداءًّ إضافٌا كانت 
 تتدثر به وتضعه على جسدي.

 .الحفبلت هذا. وحاولً أن تلبسً كل ما تملكٌن كً تتقً هذا البرد القاتل. الدرس األول: انسً لباس -

ٌا ترى  لم أعترض مرة أخرى على حركة مٌنة. البرد فعبلًّ نال منً، والمكابرة آخر ما أحتاجه اآلن.
 كٌؾ ستمضً الساعات األربع والعشرٌن القادمة؟ هل سؤحتمل حقا؟

 قة بشرى؟كٌؾ ٌمضً أٌمن لٌلته األولى، بدونً، رف



، ورذاذ أمواج كلما أوؼل اللٌل أكثر، كلما ازدادت قساوة الطقس. السماء صافٌة مما ٌجعل قطرات الندى
 قوٌة.تضٌؾ للجّو برودة الذعة تنتزع منً بٌن الفٌنة واألخرى قشعرٌرة  خلفنا،البحر 

بكثٌر من التعّود وقلٌل من التبّرم. إحداهن نامت فوق كومة مبلبس وقد سال  أتؤمل فً النساء المنتظرات
أخرى تدلّى رأسها على صدرها وتعالى شخٌرها الذي ال  لعابها على خدها ؼٌر عاببة ببرد وال زمهرٌر.

 ٌوقفه سوى انتباهة مفاجبة منها، قبل أن تعود لوضعها السابق.

 اجز الحدٌدي الذي خلفها..مٌنة أٌضا نامت متكبة برأسها على الح

بقوة خصوصا أننً ؼٌر متعودة على هذا السهر المتواصل. أندس بقرب مٌنة  نايٌداعب النوم جف
دة ال أدري بالضبط لما ستصلح الحقا.  محاولة أن أحمً جسمً من كل جوانبه بما أحضرته معً من ع 

ٌّا.. - ٌّا ه  ه

نمت حقا؟ فً هذه الظروؾ؟ ما كنت  أعتقد ٌوما ٌوقظنً صوت مٌنة وحركتها إذ تكزنً بمرفقها. هل 
 أننً فاعلة أمرا كهذا..

 أنهض وأنا أنفض عنً ترابا وهمٌا. السلسلة البشرٌة تتحرك الهوٌنى فنتبعها أنا ومٌنة.

 ٌتوقؾ الطابور مرة أخرى، فتتؤفؾ مٌنة معلنة بصوت عال:

 هإالء األوؼاد..علٌهم أن ٌسرعوا أكثر.. فً كل مرة ٌزٌدون مدة االنتظار  -

بات األصوات المحتجة فً وكؤن عقاالًّ كان ٌشد لسان الجمٌع منتظرا كلمة مٌنة. تعالت عشرات وم
 تنفٌس  عن لٌلة تعب  مرهقة.

لفصل الصٌؾ. حرارة األجساد  حاّرا جداووداعاًّ مفاجبا  معلنة ،تتوسط كبد السماء شمس شهر أكتوبر
 منهكة.تنضاؾ لحرارة السماء فتلهب األجساد ال

حرارة إضافٌة أشعر بها من جسد ملتصق بً من الخلؾ بشكل مبالػ فٌه. أستدٌر فإذا بشاّب ٌتظاهر 
بالنظر إلى البلمكان. أنظر إلٌه بحدة وتحذٌر، ثم أطلب من مٌنة أن تتبادل المكان معً. تستجٌب وهً 

 تنظر لً وللشاب فً فهم..

 شرااااااخ.. -

مٌنة ؼٌر منتظرة ألي تفسٌر. صفحة قوٌة على وجه الشاب تردد صداها دون سابق إنذار تفعلها حبابً 
 فً المكان.

 أٌها الوقح.. أال تستحً؟ -

فً اتفاق خبلل ثوان  كان الشاب قد أصبح عجٌنة حقٌقٌة بٌن أٌدي النساء الحاضرات البلبً تكالبن علٌه، 
 ؼٌر مكتوب على ما ٌبدو.

 تتركهن مٌنة ٌإدبنه وتعود لً مخاطبة:

فً المرة القادمة ال تترددي وافضحً من هم مثله مباشرة. نحن هنا على قلب امرأة واحدة فٌما ٌتعلق  -
 بالتحّرش..

 حسنا ٌا مٌنة.. سمعنا وأطعنا.. -

دماءًّ حمراء قانٌة فً ن الموجودات من جدٌد باللون الرمادي ثم األسود. تؽٌب الشمس تاركة وراءها تتلوّ 
 لة مهمة اإلرشاد:سماء هللا. تقول مٌنة مواص

سنكون مضطرٌن لمبٌت لٌلة أخرى ٌا ابنتً.. حاولً التحمل.. ؼالبا ؼدا صباحا سندخل ؼٌر مرحب   -
 بنا.

 وتمضً لٌلة أخرى وتنتهً بصرخات تهز السكون:

 اله.. ااااٌ ،الهااااٌ -



 من مرفق مٌنة. قدم تدوس ركبتً وتتجاوزنً. لقد قامت القٌامة.. أخرى وكزة

من مكانً الباب الحدٌدي وقد فتح أمام المهّربات، وبدأ تدافع عنٌؾ ٌصعب أن ٌخرج منه أحد سلٌما  أرى
 رؼم كل شًء، ما لم ٌخطؾ الموت إحداهّن من حٌن  آلخر. تمكّن من النجاةمعافى. لكن الواقع أنهّن ٌ

 هل سؤنجو أنا ٌا ترى؟ 

 ! لحظة الزحؾ وال ؼرو إنهامٌنة تبدو لً وقد تجاوزتنً متناسٌة وجودي تماما. 

أدركت، متؤخرة قلٌبل، أنه لن ٌسعفنً ؼٌر جسدي فاندسست وسط األجساد وأنا أحاول فً كل حركة أن 
 أتقدم مترا أو أكثر..

 الشتابم أٌضا.فوضى ورابحة العرق. الكثٌر من الكثٌر من اللؽط. الكثٌر من ال

اإلسبانً، إقفال الباب فتصٌر كل محاولتنا هشٌماًّ بدون سابق إنذار قد ٌقرر حرس الحدود، من الجانب 
 تذروه الرٌاح.

 وكؤن تفكٌري كان جاذباًّ تماما لما فكرت به، إذ تم إقفال البوابة فً وجوهنا قبل أمتار من وصولً إلٌها..

 بٌن الوجوه ٌبدو لً وجه مٌنة فؤنادٌها بؤعلى صوتً، مشٌرة بٌدي بتساإل عّما العمل اآلن؟

الجمارك فتسلقت الباب قبل أن تقفز إلى الجهة األخرى ونسمع جمٌعا صوت تهّشم أحد  إحداهن ؼافلت
 عظامها. صرخت بقوة وبقٌت فً مكانها وهً تبن ؼٌر قادرة على الحركة.

 اقتربت منها بعض النساء فً محاولة للمساعدة، بٌنما حاول بعض رجال الجمارك ثنٌهن عن ذلك..

 ط، فاؼتنمتها فرصة لتكرار التجربة محاولة أن أكون أكثر حرصا.كان الجمٌع مشؽوال بحادث السقو

ها تشٌر لً أن اقفزي محاولة وصلت أعبله فوجدتق. ــــانتبهت لً مٌنة وأنا أتسلق الحاجز الحدٌدي الّزل  
 تمد ٌدها لتتلقفنً.. أن

 باهلل علٌك ٌا مٌنة.. سنتضرر معا هكذا.. -

 با حتى وصلت األرض، بدال من القفز الذي ال تضمن نتابجه..أمسكت الحاجز وانزلقت هبوطاًّ شٌبا فشٌ

أمسكتنً مٌنة هذه المرة من كفً وجرتنً خلفها جراًّ وهً تحث الخطى حتى تجاوزنا الحاجز اإلسبانً 
 وأصبحنا أخٌرا داخل مدٌنة سبتة..

 ! ٌبدو أننً فعلتها حّقا
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 ! طابور آخر

ثم فجؤة تحولت الحٌاة إلى سلسلة طوابٌر ال تنتهً. طابور قرب المعبر. طابور قرب مخزن السلع. 

 عند المؽادرة.ازدحام خانق، وهو األخطر، 

رقت من بٌن أٌدٌنا ذات  فً الطرٌق إلى المخزن كنت أتلفت حولً، أحاول أن أكتشؾ تفاصٌَل مدٌنة س 

ٌتواجد هاهنا بٌن اإلسبان والمؽاربة. األجٌال التً ولدت هنا من ؼفلة. ما لفت انتباهً أن تعاٌشاًّ نادراًّ 

 الجانبٌن ال تعرؾ حدودا وال أوطانا.

 بٌدرو ٌصادق محمد بكل بساطة، والمسجد ٌجاور الكنٌسة دون أن ٌتؤّفؾ أحدهما من اآلخر. 

السبتاوٌٌن"، نسبة إلى ٌعنً هذه األجٌال. حتى أنهم ٌكتفون بوصؾ أنفسهم بـ"ال ال ٌبدو أن تارٌخاًّ ؼابراًّ 

 مدٌنة سبتة، هكذا دون أي إحاالت أو انتماءات مسبقة، أو حدود.

 ٌصلنً الدور فؤسلم لمسإول المخزن ورقة مختومة علٌها طلبات "السً مٌمون":

 السً مااااٌمون... -

ٌّة.  بصوت عال  ٌصرخ الشاب اإلسبانً فً الحّمالٌن، فٌحضر أحدهم كومة ضخمة تحوي سلعا خف

ج  اعتاد هذه األمور. أحاول أن أست اولنً بسرعة وتلقابٌة شخص  ٌن فسر منه فٌقطع كلمات  ال زالت لم تخر 

 بعد  من حلقً:

 إل سٌؽٌنطً... -

-  ًّ ًّ مٌمون أال تنسوا ترقٌم السلعة كً ٌسهل عل اسمعنً أوال ٌا هذا ثم نادي على التالً. لقد أكد عل

 العبور.

ًّ الشاب اإلسبانً، وٌهّم بقول شًء ما، قبل أن ٌتقّدم الحّمال الذي بؽضب واستنكار واضحٌن ٌنظر  إل

 سمع كبلمً وٌقوم بكتابة رقم ما على السلعة برذاذ أسود معلّقا:

 لقد نسٌنا ذلك فعبل..  -

ٌقّرعه اإلسبانً على إهماله بدارجة مؽربٌة ال تثرٌب علٌها بٌنما أدفع سعلتً التً اكتشفت أنها أثقل 

ٌّلت.بكثٌر مما   تخ

ٌّا، وأبدأ  حاول أن أتعلم ة أصصلفً لؾ السلعة حول وسطً. بعٌون متآخذ، مثل باقً النساء، ركنا قص

 منهن كٌؾ ٌفعلن ذلك. 

 عشرات المحاوالت قبل أن أنجح أخٌرا فً ربطها حول خصري بشكل محكم. واآلن كٌؾ سؤنهض؟

دة مدت إلً إحداهن كفٌها  ًّ وبحركة متعوَّ وهً تواصل كبلماًّ استهلّته مع أخرى. لم بدون أن تلتفت إل

 تلتفت لكلمات الثناء التً صدرت عّنً وهً تنطلق إلى وجهتها.



اآللٌة هنا تطبع كل شًء. الّروتٌن والتعب قتبل كل المشاعر. لقمة العٌش ودوامة الحٌاة تبتلع، كثقب  

 أسود  هابل، كّل من ٌقترب منها.

ٌقة. كل األجساد متكّدسة ترؼب فً المرور من ثقب إبرة أمامً فوضى جدٌدة ولٌس طابور فً الحق

الحرس اإلسبانً بتعاون مع شباب مؽاربة ٌنظم العملٌة بكثٌر من  ٌسمح بولوج جسد واحد ال أكثر.

 االرتجالٌة والصراخ والوقاحة أٌضا.

والتقاط أنفاسً. كل  بعد لحظات وجدت أننً اتخذت  موقعاًّ وسطاًّ بٌن األجساد. بالكاد أستطٌع البقاء واقفة

ٌّات جّدا ودفعاتهن تطٌح بً هنا وهناك.   المحٌطات بً قو

مضت ساعة تقرٌبا دون أن أتقدم خطوة واحدة، بل إننً اكتشفت أننً أتراجع تدرٌجٌا إلى الوراء، مع 

سلع الجبل"، حٌث نسلّم المنطقة تجاوز الكثٌرات لً. أكٌد أن الوسٌط اآلن ٌنتظر السلعة فً ما ٌعرؾ بـ"

 لتواصل مسارها نحو أصحاب الخزابن، ثم إلى باقً المحبلت التجارٌة فً كل مدن الشمال.

لو تؤّخرت فسؤكون قد فشلت فً أول ٌوم لً، وسٌضٌع ما بذلته من جهد  هباءًّ منثورا. استجمعت كل ما 

م ما أحمله من تبقى من قواي وبدأت أخترق األجساد مستعٌنة فً ذلك بنحافتً التً لم تسعفنً كثٌرا أما

 ح مل.

عضبلتً تبّن والؽضب ٌتزاٌد فً داخلً وسط كل الشتابم المقذعة التً أسمعها كل لحظة. بعضها موجه 

لً ألننً تجّرأت على التجاوز، وبعضها موجه لؤلحد. شتابم هوابٌة ٌمكن لمن شاء أن ٌلتقطها: 

ًّ ٌدّب على وجه األ  رض..اآلخرون، الوطن، إسبانٌا، الحرس، أّي كابن ح

أخٌرا بعد أن صار جسدي عجٌنة حقٌقٌة وصلت ثقب اإلبرة/المدخل، وتم السماح بعبوري عن طرٌقة 

 دفعة قوٌة كادت تلقً بً أرضا. 

 جمٌل جّدا إذن.. ٌبدو أننً حطمت رقما قٌاسٌا جدٌدا فً ترّجع اإلهانات خبلل هذٌن الٌومٌن. 

ه أتذكر الحاجة. وفً كل خطوة أخط كٌؾ كانت تجتاز كل هذا وتعود لتمنحنا البسمة ها ونفس  أتنّفس 

 واألمل أنا وأٌمن؟

ال أدري إن كنت سؤستطٌع المواصلة حتى الجبل، وقد صار ثقل السلع ٌقصم ظهري وأنفاسً متبلحقة. 

 المربٌات أضحت مشوشة وشمس أكتوبر تصّر على جعل وداعها أكثر حرارة.

ن ذلك وهّن أكبر به الع صبة أولو القوة. كٌؾ ٌفعل تنوءتتجاوزنً نساء كثٌرات بسرعة رؼم حملهن الذي 

 مّنً سّنا؟ بل إن إحداهن كانت تحث السٌر بقدم واحدة، متكبة على عكاز فً الجانب اآلخر.

توّقفت قلٌبل اللتقاط أنفاسً وتنهدت بكل ما أملك من قوة مستخرجة آخر ما تبقى من طاقتً ثم واصلت 

 السٌر بسرعة ال بؤس بها.

 ."ناقصة"ها الوسٌط أنها أخٌرا سلّمت السلعة التً قال عن وصلت. أخٌرا

 لماذا؟ -



أٌن "الفابض"؟ إنه الربح الوحٌد الذي لدٌنا أنا وأنت. حاولً فً المرة القادمة أن ترتدي المعاطؾ  -

 والسراوٌل على قدر االستطاعة. األجر الذي ٌمنحنا "السً مٌمون" ال ٌكفً لشًء.

رأٌت، دون تركٌز كبٌر، مجموعة من النساء وهن ٌرتدٌن عشرات المبلبس الجدٌدة ذكرنً كبلمه بؤننً 

 مكدسة فوق بعضها البعض، كطرٌقة تهرٌب تإتً أكلها وتحقق مزٌدا من الدخل.

 سؤفعل فً المرة القادمة وال شك.. اطمبن. -

 ٌاة. وصلت البٌت أخٌرا. منهكة، مضعضعة، محطمة األضبلع والعظام، لكننً على قٌد الحو

 بشرى تنظر لً فً حذر كؤنها ترانً ألول مرة. أٌمن ٌؽط فً نوم  أهدته إٌاه بحكاٌة من حكاٌاتها.

 أنت بخٌر؟ -

 جّدا.. كٌؾ أبدو لك؟ -

 ! ممتازة.. إذا استثنٌنا أنك تبدٌن كزومبً -

 شكرا.. معنوٌاتً كانت عالٌة واآلن صارت فً السماء.. -

 منحً ما تملك من حنان. نً م حاولةتطلق ضحكة عالٌة وتحضن

ًّ لتحكً لً كٌؾ مّر علٌك هذان الٌومان. -  اتجهً مباشرة إلى الحمام ألخذ دوش وعودي إل

 فقط استراحة خفٌفة، وأفعل ما أمرت  به.. -

 أهوي فوق المرتبة دون أن أخلع مبلبسً ودون أن أرتب المكان، قبل أن أؼٌب عن الوعً تماما.

 اختطفنً الموت األصؽر ولم ٌعد هناك مكان ال للحمام وال لبشرى. لقد
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 عزٌزتً لٌلى،

والطٌبون ٌرحلون تباعا تاركٌن إٌانا وسط عالم من األوؼاد،  أّوال عزاإنا واحد فً الحاجة. الطٌبات

 ولٌس أمامنا سوى التحّمل لعّل أحدهم ٌقول عّنا ٌوما أننا كّنا من هإالء الطٌبٌن عندما نرحل.

الطبطبة والحضن قد ٌكونان ذا جدوى، وهما ما فً حاالت كهذه تبدو كلمات المواساة ؼٌر ذات جدوى. 

 ً.ال أستطٌعهما من مكان

 عزٌزتً لٌلى،

ًَ أٌضا مدٌنة لعوٌب متفلّتة، ذات روح.  إن كان للمدن توابم فإن توأم طنجة ستكون هً مدٌنة برشلونة. ه

 ة تشعر بها كؤنثى تراودك عن نفسك، وال تستطٌع لها تمّنعاًّ وال رفضا.فجؤ

 كٌؾ نعرؾ أننا نحّب مدٌنة ما؟ عندما نؽادرها طبعا.

 ! هكذا هو الثالوث: نؽادر. نشتاق. نحنّ 

وعندما نحّن ندرك أننا نحّب. وأنا، بعد شوقً المستمّر إلى طنجة، أجد  شوقاًّ إلى برشلونة كلما ؼادرتها 

 نحو أي مدٌنة أخرى.

 قبل أٌام زرت مدٌنة بروكسٌل ألنجز ربورتاجا هناك، وأللتقً صدٌق الطفولة عبد الجبار.

أننً أحببت طرازها المعماري العتٌق . نركب  جبار. قلت لعبد اللكنها هادبة ،روكسٌل مدٌنة كبٌبةب

هو ال ٌنتظر ثمن تذكرتنا كً ٌتحرك " جٌب متحّججاٌ جبار، و عندما ألوم عبد الندفع المترو دون أن

 ". على أٌة حال

 . لو ضبطنا فسٌكون األمر مخجبل بالفعل على مضض.المجنون منطقه أصمت أمام 

أنه كان مثلً فً بادئ األمر ثم اكتشؾ أن عبء ثمن التذاكر هذا أثقل بكثٌر مما  جبارالٌقول عبد 

 .تصوره ، خصوصا أنه مجرد طالب ، لذا آثر هذا الحل الفعال

 . ثم إننًمنذ ركبنا و كؤنها تراه ألول مرةنظرت إلى تلك البلجٌكٌة التً لم تكؾ عن التحدٌق فً حذابها 

 .حركت رأسً داللة على عدم االقتناع

ال . ". أناس ٌتحركون وعلى جباههم كتب بالخط العرٌض " إننا نعرؾ ما نرٌدالكل هنا واثق من نفسه

لك أن ترقص وحٌدا كذبب فً وسط الشارع. فقط ال تزعج اآلخرٌن  خطرأحد ٌلتفت إلٌك حتى و إن 

 .وافعل ما شبت

كان على نابلٌون  . فً واترلولمعركة نابٌلون بونابرت األخٌرة ماشاهدنا عرضا مجس "واترلوبلدة "فً 

 ! فكانت النهاٌة.. لكنه لم ٌفعل كان علٌه أن ٌرفع الراٌة البٌضاء، أن ٌعلن هزٌمته

. هزابم روحهصمت رهٌب خٌم على القاعة بعد انتهاء العرض.. بعضنا كان ٌسترجع معاركه الخاصة و

 .قبل أن ٌبدأ الحكم فً العد لً حتى العشرة. على األقل ما دمت حٌا أنا ال زالت أمامً جوالت كثٌرة

فً المطعم  كل مقرر مادة الحقوق التً أخذ إجازة فٌها.. ٌلعنها و هو ٌؽسل الصحون ٌلعن   جبارعبد ال

 و أنا بقربه أتلذذ برإٌته ٌعارك الزمن و األوانً معا.  الذي ٌشتؽل به



 . إلى ؼاسل صحون ال ٌشق له ؼبار، قلمحامٌا على األ جاز فً الحقوق ٌنتظر أن ٌكونمن م  

بٌن الهروب و المواجهة نضع .. وفً مواجهة مااربٌن ٌتخٌلون أنهم هكذا كتب علٌنا أن نكون ..مجرد ه

آالؾ األعذار و آالؾ األسباب و نجلس أمام التلفاز شاردٌن متسابلٌن: متى تجتمع الكرامة و الوطن معا 

 فً مكان واحد ؟

راتنا التً ال تنتهً اولنتمشى الهوٌنى متلذذٌن بح جبارلٌل بروكسٌل الجمٌل نخرج أنا و عبد افً ل

 : العابلة، الؽربة ، الوطن. تحلٌبلتنا لكل ما ٌحدث حولناو

 55. عبد الفتاح أدى لوا . ضبطونا متلبسٌن بدون تذكرةكان على مراقبً المترو أن ٌفعلوها.. و قد فع

 .ٌورو لشراء تذكرة ٌوم كامل 4لم أضطر إال ألداء أنا  .كؽرامة ألنه ٌعتبر مقٌما ٌورو

. وأقسمت  ما الضٌر؟ لم نعتبر ٌوما أن المشً رٌاضة بعدها أن ال ركوب بدون أداء.. أو لنمشٌها خطىًّ

ترات التً ر الكٌلومككل المترفٌن، بل هو عادة ٌومٌة كنا نمارسها دون تفكٌر. و قد آن األوان ربما لتذك

 .أطفال نحن بعد  كنا نقطعها و

تً فً بروكسٌل وعدت إلى برشلونتً، حٌث وجدت تكلٌفا جدٌدا من ربٌس التحرٌر ٌهّم انتهت  رحل

إنجاز تحقٌق استقصابً حول شبكة تهّرب فتٌات قاصرات من دول شمال إفرٌقٌا ثم ترؼمهن على 

 ممارسة الدعارة هنا ببرشلونة.

أعترؾ لك، لٌلى، أننً أشعر بالكثٌر من التوّتر  ًأننً قلٌل اإلقرار بضعفً أو خوفً لكن دعٌن ورؼم

 والخوؾ من أن أفشل فً المطلوب. 

أرسل لً ربٌس التحرٌر رقما، وعندما اتصلت به كان قد تم إلؽاإه تماما. هل أعود وأخبره بذلك وأعلن 

 أٌن أبدأ ٌا ترى؟ وهللا ال أدري. ٌستحٌل طبعا. فمن فشلً أمام أول اختبار حقٌقً؟

 ال مصادر لحّد اآلن. ال نقطة انطبلق. 

لكن ال أحد لً هنا ٌمكن أن أبوح له بهذا. السٌد  ال أدري أٌضا لَم أحّملك معً هذا الهّم فوق ما تحملٌنه.

 هشام مشؽول بتقارٌره وأكوام األوراق اإلدارٌة التً ٌتكّفل بها.

 أنا متؤكد منه أن رسالتً القادمة ستكون أطول.. وستحمل جدٌداًّ وال شّك. أعدك بذلك. ما

 كل المحّبة..

 برشلونة –المخلص عبدو 
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أضع رسالة عبدو جانباًّ وآالم متفّرقة تمّزق جسدي. أنهض وأنا أبن كعجوز أنهكها المرض والشٌخوخة. 

أثرها فً الجسد بل فً الروح. وأنا كل ذّرات جسدي أكان ما مررت به حلما؟ لكن األحبلم ال تترك 

 تصرخ محتّجة متؤلمة.

 ٌ فتح الباب وتلج بشرى وأٌمن:

 ال تقولً لً إنها الواحدة ظهرا؟ -

 ! إنها الواحدة ظهرا -

على  أخرج من الحمام فؤجد بشرى منكّبة الحّمام الدافا ٌعٌد لجسدي بعض الطراوة والكثٌر من الراحة.

 إعداد دروس الؽد.

 رتاحً قلٌبل أوال، ثم عودي ألجواء الدراسة هذه..ا   -

العمل من جدٌد.. ال علٌك مّنً وأخبرٌنً أٌتها عندما أفعل ذلك أفقد خط الرجعة وأجد صعوبة فً  -

 األمٌرة النابمة بتفاصٌل حكاٌة سبتة..

وهً تتفاعل بحماس  منقطع النظٌر كعادتها. بعٌنٌها،  بدون مقدمات حاولت أن أختصر لبشرى ما مّر بً

 بجسدها، بآهاتها التً توحً لً أنها تتؤلم فعبل للتّو واللحظة..

 وأخٌرا وصلت  لنقطة النهاٌة وقبضت ثمن أول مؽامرة لً، وها هو بٌن ٌدٌك فافعلً به ما شبت.. -

 ا نفً بحاجٌاتنا نحن الثبلثة..اتفقنا أنا وبشرى أن نضٌؾ راتبها إلى أجوري المتقطعة، لعلن

بورتاٌل"،  بالمناسبة لٌلى، اللوحة التً عثرت علٌها ٌبدو أنها لفنان بلجٌكً شهٌر ٌسمى "جون فرنسوا -

 .، وهو كما تعلمٌن تصؽٌر السم "عابشة"طنجاوٌة اسمها "عوٌشة"لفتاة ، 1874رسمها، فً حدود سنة 

 ..ة من طنجة".. مورٌسكٌاسم "عوٌشة حملتلوحات  الحقٌقة أنها مجموعة

 وهذه واحدة منها مثبل؟ -

 لنقل أنها المفقودة من السلسلة.. فبل أثر لها بٌن اللوحات التً بحثت عنها فً محرك البحث.. -

لمٌن ما نقول فً طنجة "الزٌادة إذن هو أحد المقلّدٌن المتحمسٌن حاول أن ٌضٌؾ من عنده.. وأنت تع -

 "..حمقس األمن رأ

 ن مجنونا ٌرسم لوحة بهذا اإلتقان.ال أظن أ -

 لنتؤملها معا. تخرج بشرى اللوحة بحماس شدٌد وتفردها أمامً 

 جمٌل جمٌل.. ٌفترض اآلن أن أدرك الفرق بٌن لوحة مزٌفة وأخرى حقٌقٌة مثبل؟ -

نعم ٌفترض ذلك. أعرؾ أننا لسنا خبٌرتان. لكن كل تفاصٌل اللوحة، ونوعٌة قماشها ٌدالن أن هذا  -

 قدٌم جدا ومتقن جدا. عمل



 ما الذي ترٌدٌن الوصول إلٌه ٌا متحمسة؟ -

ات، وإن صدق ظنً وكانت لوحة حقٌقٌة فنحن ووروٌلوحات هذا الفنان بٌعت بمبات اآلالؾ من ال -

 وأنت اآلن نجلس أمام ثروة.

 َهب ً أننً ساٌرتك. كٌؾ لنا أن نتؤكد من هذا األمر. -

ًّ السإال دواء   -  ! الع

بشرى لقضاء بضعة أؼراض وأستؽل أنا لحظة القٌلولة لدى أٌمن وآخذ وقتاًّ مقتطعا للبحث عن  تخرج

 هذه اللوحة التً لم ٌسبق لً أن سمعت عنها ٌوما.

 نتابج البحث تشٌر إلى معلومات ال بؤس بها عن الفنان وعن اللوحة نفسها.

 ٌقول أحد التقارٌر الصحافٌة عن اللوحة:

جان فرنسوا بورتاٌل المغرب فً مناسبتٌن: األولى كانت فً العقد الرابع من  زار الرسام البلجٌكً"

 9781و 9781ضمن زٌارة عابرة إلى إسبانٌا وإٌطالٌا والجزائر، والثانٌة كانت ما بٌن  91القرن 

 .سنوات بالمغرب 1حٌث قضى 

أكثر من مرة، ورسموا بها بعضا من لوحاتهم  طنجة وٌعد بورتاٌل من الرسامٌن الكبار، الذٌن زاروا

 .التً اشتهرت بشكل كبٌر، حٌث عرضت فً أشهر وأكبر المعارض العالمٌة

واشتهر الرسام البلجٌكً برسم البورترٌهات، التً كان ٌستمدها من مالمح شخصٌات حقٌقٌة، وكذا 

 .س، لتكون مادته األولٌة لتأثٌث لوحاته بالرٌشة واللونطرٌقتهم فً اللبا

، رسم بورتاٌل عددا من 9781و 9781وأثناء إقامته فً المغرب أربع سنوات فً الفترة مابٌن 

، حٌث تضم مجموعته (عوٌشة)لفتاة تدعى  ، كان أشهرها بورترٌهطنجة البورترٌهات، خاصة بمدٌنة

 .أزٌد من لوحتٌن للفتاة نفسها (الجمال المشرقًـ)التشكٌلٌة المعروفة ب

، وهً تجسد مظهر 9781، سنة (طنجة عوٌشة، مورٌسكٌة من)رسم بورتاٌل اللوحة التً أسماها 

على رأسها، وفً ذلك تصوٌر  (الشاشٌة)فتاة جبلٌة ملتحفة بلحاف أبٌض ٌغطً كامل جسدها وتضع 

 .دقٌق للمرأة الجبلٌة ولباسها فً تلك الفترة التارٌخٌة

التً تعرض  (عوٌشة)توجد لوحات الرسام البلجٌكً فً العدٌد من المتاحف العالمٌة، من بٌنها لوحات 

ً متحف الفنون الجمٌلة بمدٌنة مونتٌلاير الكندٌة وفً متاحف أخرى ببلجٌكا. وٌصنف بورترٌه ف

 ."ضمن أفضل البورترٌهات التً رسمها بورتاٌل (عوٌشة)

إذن، ال زالت هذه المدٌنة تخّبا لً الكثٌر من مفاجآتها. هذا كان من القرن قبل الماضً فقط. ترى، ماذا 

 ؟ من زمن الّرومان؟تخّبا من أٌام الفٌنٌقٌٌن

 أتذكر نثراًّ تركه الكاتب الراحل محمد شكري ٌقول:

 ٌحكون عنك أن طٌنة الخبلص منك،

ٌّؤ األمان،  وأن نوحا فٌك قد تف

 وأنه حمامة، أو هدهد،
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 ..وأنه ؼراب

 وبٌن موجتٌن

 ! تناسلت طنجة مثل زبد البحر

مثل زبد البحر ٌا شكري. لكّنها ال تذوب مثله. إنها تحفر عمٌقا فً قلوبنا وال تتركنا  نعم. تتناسل طنجة

 إال وقد مّزق الوله قلوبنا.

. ومكان عثوري علٌها ٌوحً أن فً األمور أموراًّ. أتمنى أن تنجح بشرى فً  ما قرأته عن اللوحة مؽر 

 قتل هذا الفضول الذي بدأ ٌتؽلؽل فً صدري.

 ن هو أمٌل جدٌد ٌنتهً بخٌبة.آخر ما أحتاجه اآل

 تدخل بشرى الهثة، رامٌةًّ األؼراض التً اشترتها كٌفما اتفق:

 لن تصدقً ذلك ٌا لٌلى. لقد جبتك من سبؤ بنبؤ. -

 وحّقا لو لم ٌكن خبراًّ ٌستحّق فسؤذبحك كهدهد سلٌمان. -

 بلى إنه ٌستحق.. تعرفٌن صدٌقً محّمد الذي ٌشتؽل بالمتحؾ األمرٌكً بطنجة؟ -

ٌّر هذا من الموضوع شٌبا.. أرٌد منك األهمّ  -  ال.. ولن ٌؽ

األهّم أنه متخصص فً التحؾ واآلثار، وقد أخذت اللوحة معً وقام بفحصها فحصا أولٌا وأكد لً ما  -

 ! ٌلً: اللوحة تعود فعبل لخمسٌنات القرن التاسع عشر

ورتاٌل" أم أنها مجرد تقلٌد، أو ربما هذا نصؾ الخبر.. األهم هو إن كان راسم ها هو حّقا الفنان "ب -

 لوحة أخرى صادؾ أنها تشبه "عوٌشة".

 لقد أرسل محمد صورة للوحة لخبٌر توقٌعات وسٌنتظر جوابه. -

 وإنا معه لمن المنتظرات. -
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 ها البؽلة..تهٌا بسرعة أٌ -

ّم الخ ٌاط ذاك. أستدٌر نحوه وقد فاض بً  ٌنطقها حارس األمن اإلسبانً بعجرفة شدٌدة وأنا أعبر من س 

 .الكٌل بعد أٌام متوالٌة من اإلنهاك الجسدي والنفسً

 ! حّقا؟ أنا بؽلة؟ -

ن ٌرتبك للحظة أمام نظراتً وكلماتً التً أودعتها كّل ؼضبً، قبل أن ٌتماسك من جدٌد وٌلوح لً بٌده أ

 انصرفً، فبل وقت لدّي.

 لكن، بعد كل ما مّر بً لم تعد لدّي أٌة رؼبة فً التجاوز أو التؽافل. 

 ال.. لن أذهب قبل أن تعٌد على مسامعً ما قلت.. -

األعٌن تجحظ مترقبة، بؽٌر قلٌل وعّم صمت رهٌب المكان أمام هذا الموقؾ الذي جعل األعناق تشربّب 

 من المتعة، ما سٌحدث. 

 نً اإلسبانً، خصوصا أمام العٌون المترقبة، فرفع عقٌرته مرة أخرى: األنفة الكاذبة األمؼلبت 

 قلت  "مّري بسرعة أٌها البؽلة".. ماذا ستفعلٌن؟ -

ال شًء.. سآخذ معً بضع شاهدات من هنا وسنسّجل بك شكاٌة اآلن بتهمة استعمال ألفاظ عنصرٌة  -

 بحقنا.. واصل عملك ٌا جمٌل..

وات التً تعلن استعدادها لمرافقتً. آه لو ٌعلمن أننً ال أعرؾ ال مكان بناٌة األمن وال حتى تعالت األص

 كٌؾ أسجل شكاٌة.

ًّ مثّبتة على عٌنٌه ف ٌعود االرتباك لوجه رجل األمن، بٌنما ٌحاول مساعدوه المؽاربة أن ٌهدبوا أترك عٌن

عً:  من رو 

 ال علٌك منه.. اعذرٌه.. إنه جدٌد هنا.. -

 ٌستحٌل أن أتحرك من هنا. ولتتوقؾ كل عملٌة العبور الٌوم حتى ٌعتذر هذا الوؼد. -

ه فً شمم. لكن دون جدوى. ٌكابر اإلسبانً بااللتفات بحثا عن شًء ما. ٌبصق أرضا. ٌرفع رأس

 لم ٌعد خافٌا على طفل.ارتباكه، وربما خوفه، 

روم إقناعه باعتذار ٌجعل األمور تسٌر ٌجّره المساعدون ؼٌر بعٌد وٌتبادلون معه أطراؾ حدٌث  ٌ

 بسبلسة بدل العرقلة التً سؤخلقها وال شك.

 

 



 

 أخٌرا، ٌتوجه نحوي اإلسبانً وهو ٌقدم رجبل وٌإخر أخرى، وٌقول بصوت خفٌض:

 حسنا، أعتذر.. ٌمكنك الرحٌل -

 إرفع صوتك أكثر.. ال أحد سمع ما قلته -

 قلت أعتذر.. -

 أكسبتنً الجولة التً ربحت مزٌدا من الشجاعة: ألتفت أنا إلى الباقٌات وقد

 هل نسامحه؟ -

 فؤرفع ٌدي فً زعامة  لحظٌة مكتسبة فٌسود الصمت فعبلًّ.ترتفع األصوات بٌن مإٌد ومعارض. 

 هل تعرؾ ما ٌمٌز أنثى الذبب أٌها الؽّر؟ -

-....... 

عندما ترٌد  وفً المرة القادمة !! ، وأنها تكون أخطر من الذكر عندما تحمً أبناءهاأنها ال تؤكل الجٌفة -

ها بـ"الّدٌبة".. ترٌدها باإلسبانٌة؟ إذن نادٌها بـ"اللوبا".. سوموس لوباس.. أتفهم؟ ، ناد  مناداة إحدانا

 سوموس لوباس.. 

 لوباس.. لوباس.. لوباس... -

كان وال بد من أن نتعب هكذا  إن اللٌل والنهار. قتلتها اإلهانات ومكر   تعالت الصرخات مإذنة بعزة نفس  

 فلٌكن ذلك بقلٌل من االحترام والكرامة. 

 حركة العبور. للمؽاربة تنظٌمَ  تارك، منّكس الرأس، ؼاضبتنّحى األمنً اإلسبانً جانبا وهو 

 فكرت أنه ٌمكن أن أستؽل هذه الفرصة الذهبٌة لترسٌخ فعل قد ٌصبح عادة. التفت إلى المنظمٌن قابلة:

 طرٌقة أفضل من هذا التكدس القاتل؟ ألٌس هناك -

 كما ترٌن، إنهن ال ٌستجبن ألٌة محاولة تنظٌم.. -

 ماذا لو تركت األمر لً؟ -

على مضض تنحى المؽربً جانبا منتظر ما سؤقوم به. ومرة أخرى رفعت ٌدي وصوتً عالٌا وأنا 

 أصٌح:

 فلٌتوقؾ الجمٌع رجاء.. -

زالت تحلّق فوق رأسً فتلقٌت للتو استجابة سرٌعة. توقؾ الجمٌع كانت الهٌبة التً نلتها خبلل دقابق ال 

ونظروا لً منتظرٌن ما سؤحمله من جدٌد بٌنما، بطرؾ خفً، رأٌت األمنً اإلسبانً ٌنهض وقد أهانه 

 أننً أخذت مشعل التنظٌم بدال عنه.



 هل ٌمكن للرجال أن ٌتجهن ٌمٌنا والنساء ٌسارا؟ -

 النتٌجة كانت جٌدة فً األخٌر.استجاب لً الجمع بصعوبة، لكن 

عدت ألتخذ بٌن المجموعتٌن مكانا وسطا وأنا أقوم بترتٌبهن واحدا تلو اآلخر، واحدة تلو األخرى، بما 

 سمح لً تقدٌري ألسبقٌة هذا أو تلك..

 أخٌرا نجحت فً تحوٌل التكدس القاتل إلى صفٌن منظمٌن.

حد تلو اآلخر، وخبلل دقابق سنكون قد خرجنا اآلن لن ٌتحرك أحد حتى ٌسمح له رجل األمن، الوا -

 جمٌعا..

نوع من الرضا ٌبدو على وجه األمنً اإلسبانً وقد خّولت  له استعادة السٌطرة على األمور، بٌنما بقٌت 

 أنا واقفة منتظرة عبور الجمٌع.

وجهت كبلمً دقٌقة. فجؤة بدا للجمٌع أن تلك الفوضى لم تكن مبّررة.  15فعبل لم ٌستؽرق األمر أكثر من 

 هذه المرة إلى المساعدٌن المؽاربة:

ٌكون المبدأ "من ٌؤتً أوال ٌرحل أوال".. ضعوا هنا حواجز حدٌدٌة  فً العبور القادم احرصوا على أن -

تظفرون براحة ال مثٌل لها بدل كل هذا الضجٌج والمعاناة التً تسمح بتشكٌل صؾ منظم، وأنتم أٌضا س

 أسفرت عن ضحاٌا ووفٌات..

 بامتعاض ٌنظر إلً األمنً اإلسبانً مجددا ولسان حاله ٌقول "من تظن هذه نفسها؟"..

وأن ٌرّسخ  ي فٌها ما حدث، آملة أن ٌكتب عن الواقعةأرسلت  رسالة عبر البرٌد اإللكترونً لعبدو أرو

 إلعبلم اإلسبانً كلمة "لوباس" بدل "موالس". فً ا

لسنا بؽبلت، واألثقال التً نحملها هً جزء من دورة اقتصادٌة ٌستفٌد منها المبات وربما اآلالؾ. ولو 

 توّقفنا عن العمل لبدأت مدٌنة سبتة تبن تحت وطؤة أزمة مالٌة ال قبل لها بها.

ب فٌها كما نشاء. بدأنا أنا وعبدو نتبادل الرسابل عبد البرٌد باستثناء الرسابل التقلٌدٌة المطّولة التً ن طن  

اإللكترونً. خصوصا بعد أن بدأ عبدو االستقصاء حول مسؤلة تهرٌب القاصرات وأصبح أكثر حاجة 

 للتواصل الفوري.

 تقرٌره.كان فً حاجة إلٌجاد طرؾ خٌط ٌنطلق منه ولم ٌكن ٌجد ؼٌري لٌوافنً بجدٌد 

وجدت  تلك البلبحة التً أخذتها ٌوما من مكتب "أفبلم اإلباحٌة" ذاك. أرسلتها  أن   انَ بٌَن أوراق  مهملة ك

 بلًّ فً مساعدة  لم تبد  لً حقا ذات جدوى.لعبدو أم
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 عزٌزتً لٌلى،

رسابل خاصة عبر شكرا على البلبحة. أرؼمتنً أخٌرا أن أقتنً هاتفا ذكٌا كً أرسل لكل تلك األرقام 

 الفوري. برنامج المحادثة

لحّد اآلن أؼلب األرقام ٌبدو أنها لم تعد مستعملة. هناك رقمان فقط تلّقٌا الرسالة فعبل. واحدة اطلعت 

 علٌها فعبل، واألخرى لٌس بعد.

قلت لهما أننً زبون وأننً أرؼب فً لٌلة متعة، راجٌا أن تكون مؽامرة موفقة وتوصلنً ألي معلومة 

 أنطلق منها.

 سناء.، واسمها "طاراؼونا"مدٌنة ، ؼٌر بعٌد عن أمس. هً تتواجد ببلدة "سالو"دت إحداهن أخٌرا، ر

الطرٌق الساحلٌة من ركبت القطار وأنا أمّنً النفس أن أكون قد وضعت ٌدي فعبلًّ على بداٌة معقولة. 

  مؽرٌة بالتؤمل.سالو برشلونة إلى 

قدرت أن . ثان والبنتان تقرآن كتابٌنسرة التً تجاورنً فً القطار كانت منقسمة.. األب واألم ٌتحداأل

 .سنة، لكنهما كانتا منؽمستٌن تماما فً القراءة 16عمرهما ال ٌتجاوز 

ٌّبا  حسناًّ،  ..وكنت منشؽبل بدوري بالقراءة فً هاتفً لم أكن نموذجاًّ س

ن جدا  ٌ ه األنٌقٌن والجمٌل  ٌ ًّ من حٌن آلخر على كلب ممت  عندما ه .هناك، على بعد أمتار، ٌرّبت  صٌن

 جة الكبلب ال تستطٌع أن تضمنها.أمز .بالخروج فّكرت بمداعبتهما لكننً تراجعت

أٌضا أنها ترشدك أٌضا إلى العناوٌن بدقة عن طرٌق  من حسنات الهواتؾ الذكٌة التً اكتشفتها

ًّ الكثٌر.GPSالـ"  ". ٌبدو أن كونً رجبلًّ تقلٌدٌا أضاع عل

هناك ٌفترض أن  متر من محطة "سالو" الصؽٌرة. 311حوالً ملهى "الرٌبوبلٌكا" ٌتواجد على بعد 

ًَ سناء.  ألتق

الملهى ضاّج صاخب. وهناك الكثٌر من األضواء الحمراء المتقطعة التً تعمً األبصار، وال أدري كٌؾ 

 ٌحتملها هإالء الزبابن. 

 صؽٌرة خالٌة من أي زبون وأشعر سناء بمكانً من خبلل رسالة فورٌة، منتظرا قدومها.  مابدة أختار

إما أنه مكان ال ٌزوره نظرات رٌبة ال بؤس بها أشعر بها ترمقنً من هذا أو تلك بٌن الفٌنة واألخرى. 

 المؽاربة أو أن الزبناء الجدد ؼٌر مرحب بهم هنا.

وال  لسن فعبل. الماكٌاج المبالػ فٌه لم ٌنجح فً إخفاء سّنهاأخٌرا جاءت سناء. فاجؤنً أنها صؽٌرة ا

 ًّ  . على األقل بالنسبة لشخص ٌتوّقع ذلك.حزنها الخف

 أنت مؽربً؟ -

 نعم -



 من أي مدٌنة؟ -

 من طنجة.. -

نذهب إلٌه أم نكتفً  أورو. هل هناك مكان 111أنا من الدار البٌضاء.. عموما ثمن الساعة كما أخبرتك  -

 بإحدى الؽرؾ الخلفٌة للملهى.

 ، هل ٌمكنك االنتقال معً إلى هناك.الحقٌقة أنه لدي مكان، لكنه ٌوجد بمدٌنة برشلونة-

 ال أظن ذلك. ممنوع علٌنا مؽادرة البلدة. -

 من ٌمنعكم؟ ومن تقصدٌن بـ"نا"؟ -

ًّ مطّوال بشكل انتزع مّنً ارتباكاًّ نجحت فً إخفابه طٌلة  هنا توقفت سناء عن الكبلم والشرب ونظرت إل

 المحادثة.

 حسنا. أخبرنً أٌن تقٌم وسؤزورك. لكن لٌس اللٌلة، فلدي زبابن آخرون فً االنتظار. -

- .  ٌبدو أن برشلونة بعٌدة بالنسبة لك. سؤقٌم إذن، فً المرة القادمة، بؤي فندق هنا ونلتقً به متى شبت 

، خوفاًّ من فقدان الخٌط الوحٌد الذي عثرت علٌه. آمل أال تمنعها الرٌبة من لم أجد بّدا من االستجابة لها

 زٌارتً فعبل.

 عموما سؤبقى على تواصل معها فً انتظار ما ستحمله األٌام القادمة من جدٌد  سؤوافٌك به وال شك.

التذاكً  كنت أرٌد أن أوصٌك بالحرص أكثر فً عملك بسبتة، لكّننً أعود لنفسً مرة أخرى وأمنعها من

 والتظاهر بالتعاطؾ، ما دمت ال أملك بدٌبل.

)هل تعلمٌن أن اسم أنثى الذبب فً اللؽة  قمت كما طلبت منً بنشر قصاصة فً موضوع  "الذببات"

 الموضوع حقق مشاركات ال بؤس بها على مواقع التواصل.  العربٌة هو الّسرحانة؟(.

 تناول الموضوع فً خضم حدٌثه أمام نواب المدٌنة، ولو عبوراًّ.  الجمٌل جدا أن ربٌس حكومة سبتة

 أتوقع أن تتواصل ارتدادات الحجر الذي ألقٌت ه فً البركة، ٌوما عن ٌوم. 

أنا سؤواصل العمل على تحقٌقً. النظرة التً رأٌتها فً عٌون سناء تركت فً قلبً أثرا. هناك الكثٌر 

 هّن هنا والشّك. ٌستعملونهّن كؤشٌاء.. كؤكوام لحم ال أكثر.جدا من الحزن واأللم. إنهم ٌتاجرون ب

 لن أرضى هذا لبنات بلدي وال ألي أنثى فً هذا العالم، ما دمت قادرا على تؽٌٌر ذلك. 

فً بادي األمر تؤففت كثٌرا من هذا التكلٌؾ، لكننً اآلن أصبحت مصّرا على المضً قدما فً إنجاز هذا 

 ً.التحقٌق ولو كلفنً ذلك حٌات
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أصبحت الجمٌع ٌطلق علً لقب "الدٌبة". فجؤةًّ أصبحت شخصٌة شهٌرة بٌن المهّربٌن والمهّربات، وحتى 

 بٌن الجمركٌٌن واألمنٌٌن من الجانبٌن، اإلسبانً والمؽربً.

ًّ تتفّرق بٌن  العبلقة بٌنً وبٌن "بابلو"، األمنً اإلسبانً، لم تعد . إعجاب وبؽضالنظرات الموجهة إل

  .الجفاء بذلك

أصبحت ألتقٌه قرب  مرت أٌام قلٌلة قبل أن ٌتم تؽٌٌر منصبه كعقوبة له على عنصرٌته المفترضة تلك.

 . فنتبادل التحاٌا كؤي صدٌقٌن إحدى إشارات المرور بالمدٌنة

أحد األٌام كان قد أنهى دوامه فقررت أن ألؽً التزامً وأن أشرب معه كؤس قهوة. تحدثنا عن أشٌاء  فً

 كثٌرة تحدث بباب سبتة. 

 أرأٌت أننً إنسانة ولست "بؽلة"؟ -

ال أدري كٌؾ أجدد اعتذاري لك. التعّود ٌقتل كل المشاعر. إنها كلمة نقولها وال نعٌها. المعاناة والتعب  -

تخلقان لدٌنا ؼضبا دفٌنا قد ٌتفجر كبلما عنصرٌا كما حدث معك.. علما أننً لم أكن أقصده والتكرار 

 حقا.

أعتقد أن أؼلب مشاكل هذا العالم سببها سوء الفهم. قلة اإلنصات لآلخر. ها نحن ذان.. أنا وأنت..  -

ج كل ذلك تبدو سهلة بسٌطة ال تحتا -كما ترى –نجلس وننصت إلى بعضنا البعض، وهاهً الحٌاة 

 التعقٌد.

افترقنا وذهبت ألتجول فً شوارع المدٌنة. هناك، قرب الساحل، تمثال ضخم ٌمّثل "هرقل"، العمبلق 

الطنجاوي الذي ٌقال أنه قام بالفصل بٌن القارتٌن اإلفرٌقٌة واألوربٌة بذراعٌه العارٌتٌن. مؽارة هرقل 

 ك ال زالت تردد صدى صرخته.فً طنجة ال زالت شاهدة على األسطورة، وأمواج البحر هنا

 أسماء األحٌاء تتنوع بٌن ما هو عربً وإسبانً. 

 ، كلما عادت الفوضى إلى المكان.أحٌانا، تمنح لً سلطة تنظٌم عبور المهّربات أٌضا

منذ مدة لم تعد تصلنً رسابل عبدو ال عبر البرٌد التقلٌدي وال اإللكترونً. لعله انؽمس حتى النخاع فً 

 ّن لً أن أوصٌه بؤخذ الحذر أكثر وأكثر.الموضوع حّساس ولم ٌتسحقٌقه ذاك. ت

أرسلت له رسالة أخبره أن سناء التً التقاها هً، فً الؽالب، نفسها الفتاة التً تعّرفت علٌها فً مكتب 

 التشؽٌل الوهمً، لكننً لم أتلّق ردا. 

ك قد كتبا عّنً. "الدٌبة" تكاد من حٌن آلخر، ٌحضر أحد رفاق المهنة لٌخبرنً أن خبراًّ هنا وخبرا هنا

 تصبح عبلمة تجارٌة فً هذه المدٌنة الصؽٌرة. 

ٌسعدنً ما حققه ذلك من نتابج، لكننً أتحفّظ. شهرة وسابل التواصل كفقاعة صابون. فً الؽد ٌنساك 

الوقت.. مثل أي فٌدٌو ٌثٌر  الجمٌع وتستفٌق على صدمة موجعة: أنت لم تكن نجماًّ، بل وسٌلة لتجزٌة

 الضحك لفترة ثم ٌنساه الجمٌع.



"عوٌشة المورٌسكٌة" أصبحت موضوع حدٌثنا الربٌسً أنا وبشرى. أصبحنا نعلم كل التفاصٌل عن 

 الفنان "بورتاٌل" وعن اللوحات التً رسمها.

 من المتصل.ٌرّن هاتؾ بشرى فتجفل من مكانها قبل أن تعتدل وهً تبعد الهاتؾ عن عٌنٌها لترى 

 إنه محمد. من المتحؾ األمرٌكً.. -

 أسرعً بالرد إذن.. وإٌتنا بالخبر الٌقٌن.. -

فٌة بالـ"آه..آه" كتعلٌق. تنتهً المحادثة فؤنظر إلى دٌث  ٌؤتٌها من الجانب اآلخر، مكتتنصت بشرى إلى ح

 وجه بشرى باحثة عن إجابة.

 ! أٌضا ةالحمٌم ةحه عٌونه.. والصدٌقكل مبلمحها توحً باإلحباط إال عٌنٌها. الّصّب تفض

فً عٌنٌها أرى فرحة وفً مبلمحها أرى عكس ذلك. تفشل بشرى فشبل ذرٌعا فً التمثٌل أمامً، لهذا 

 تعلن استسبلمها قبل أن تبدأ فً خطة "اإلحباط ثم الفرحة"..

أصلً.. اللوحة تعود فعبل  أٌتها اللبٌمة ال تتركٌن لً فرصة لمفاجؤتك.. كما لعلّك توقّعت.. نعم.. التوقٌع -

 لـبورتاااااا.....

نسمات  فرحة  ؼاببة أصبحت ال تستطٌع بشرى إكمال كلماتها وسط صرخاتً وأنا أقفز علٌها وأضمها. 

 تدور فً فلك هذا البٌت أخٌرا.

 تتواصل هٌستٌرٌا الفرحة بٌنً وبٌن بشرى ونحن نقول ما نعنٌه وما ال نعنٌه. نحلم.. نتمّنى.. نخطط..

 ٌمن ٌنظر إلٌنا فً ذهول ؼٌر فاهم. أ

بعد أن مضت حّمى البهجة، جلسنا نلتقط أنفاسنا ونحن نحاول أن نهدأ وأن ٌصدر عنا، أخٌرا، كبلم عاقل 

 رزٌن:

 اللوحة بشكل صحٌح فً نظرك..  كٌؾ ٌمكن االستفادة من -

 ببٌعها طبعا.. -

 ذاك ما أقصده.. كٌؾ ٌمكن بٌعها ولمن؟ -

- .. ًّ  أخبرنً محمد أن المتحؾ األمرٌكً قد ٌكون مهتما باقتنابها. وعد أن ٌسؤل المدٌر وٌرد عل

ما ٌسعدنً حقا أننً عثرت على أثر من آثار  ال بؤس بذلك. لحٌاة إلى انتظارات لهواتؾ محمد.تحولت ا -

 هذه المدٌنة بٌدّي هاتٌن. فً نظرك، كٌؾ ٌمكن أن تستفٌد طنجة أٌضا من اللوحة؟

 ال أرى أفضل من اقتراح محمد. أن تعرض فً المتحؾ األمرٌكً حٌث ٌمكن للجمٌع رإٌتها.. -

 ! صدقت.. -

 هاتؾ آخر ٌرّن. كم أصبحت الحٌاة صاخبة بشكل مزعج حقّا.



 آلو.. -

 سٌنٌورا لٌلً؟ أنت.. مرحبا -

 من معً؟ أنا هً..نعم..  -

سٌادتكم، نٌابة عن الربٌس، أن الحكومة قررت أنا من دٌوان ربٌس حكومة سبتة.. ٌشرفنً أن أعلم  -

نظرا لموقفكم المشرؾ ضد العنصرٌة. سنقٌم لكم حفل تسلٌم منحكم جنسٌة فخرٌة للدولة اإلسبانٌة 

 للجنسٌة األسبوع القادم. رجاءًّ إخبارنا بالٌوم الذي ٌناسبكم..

 تؤتً األفراح، كما المصابب، تباعاًّ..

بقٌت ذاهلة لوهلة طوٌلة وبشرى تنظر لً بعٌنٌن متسابلتٌن. أخٌرا، ٌبدو أن كل ما تراكم فً الّصدر من 

 ! حزن  وفرح لم ٌعد محتمبل، ففعلت  ما ٌفترض بفتاة تحترم نفسها أن تفعله: هوٌت  فاقدة الوعً
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غم تحفظنا على ذلك، لكن من حق اإلعالم أن ٌستعمل كلمة "البغالت" كتوصٌف شائع للمهّربات، ر -

أن ٌصدر ذلك عن رجل أمٍن ٌفترض به حماٌة كرامة كل العابرٌن إلى سبتة، فهذا مرفوض بشكل 

ًّ عقوبة إدارٌة بٌنما استحقت السٌدة المحترمة "لٌلى" جنسٌة إسبانٌة  مطلق. لذا فقد تم استحق المعن

 فخرٌة.

 بوسام الشرف وتسلٌمك الجنسٌة اإلسبانٌة.. سٌنٌورا.. اسمحً لً بتوسٌمك

نعٌد أنا وبشرى مشاهدة فٌدٌو حفل تسلٌم الجنسٌة. لو أخبرنً أحدهم، قبل أسابٌع فقط، أن هذا سٌحدث 

 التهمته بالخَرؾ.

 تقول بشرى:

  بدوت متؤلقة وواثقة جدا. تستحقٌن وساما هنا أٌضا فً وطننا. لقد رفعت رأس كل امرأة مؽربٌة عالٌا. -

 الجمٌل جدا أنك فعلت ذلك بكل عفوٌة ولم تكونً تنتظرٌن من أحد جزاء وال شكورا.

لو أخبرتنً بشرى أن المتحؾ األمرٌكً سٌقٌم مزادا علنٌا للوحة، شرط أن ٌعلن أنه مالك اللوحة. 

 نسبناها ألنفسنا فسنكون أمام مشاكل قانونٌة ال تحصى. هذا ما أسّر لها به محمد.

 تحاٌبل؟ألٌس هذا  -

 تحاٌل مشروع طبعا.. -

 تعتقدٌن؟ -

 متؤكدة.. -

بهذا الحوار المقتضب حسمنا أنا وبشرى الموضوع. أحٌانا، الحدٌث عن الخطؤ والصواب ٌكون مبتذال 

فً ذهنً تتردد عبارة من رواٌة "الجوع" لـــكنوت هامسون "الضمٌر؟ دع عنك هذا السخؾ. فؤنت جّدا. 

 أنت جابع".أفقر من أن ٌكون لك ضمٌر. 

بعد أٌام من االنتظار المرهق، جاء الٌوم الموعود وانطلق المزاد بحضور مجموعة من األجانب المقٌمٌن 

 بطنجة، وبعض عشاق "بورتاٌل" الذٌن حضروا من دول أخرى إثر إعبلن المتحؾ عن المزاد.

ة لدرجة أنها أعلن موظؾ بالمتحؾ بدء المزاد برقم جعلنً أضؽط كّؾ بشرى بكل ما أوتٌت من قوّ 

 ألؾ دوالر بالتمام والكمال. 51تؤّوهت فً ألم. 

 ألفا. 55مرت لحظات صمت قبل أن ترتفع أول كؾ معلنة رقما جدٌدا.. 

 توالت بعد ذلك األكؾ المرتفعة واألرقام المتصاعدة باطراد..

 ألفا.. آال أونا.. آال دّوي.. آال تري.. 99 -



أخبر محمد بشرى الحقا أن المتحؾ سٌؤخذ عشرٌن بالمابة من المبلػ  وفاز أحد البلجٌكٌٌن بالمزاد أخٌرا.

 الالًّ.والباقً لنا حبلالًّ ز  

األروع من كل هذا أن مشتري اللوحة قرر تركها معروضة بالمتحؾ األمرٌكً، رهن إشارة كل عشاق 

 ، شرط أن ٌؤخذها متى أراد ذلك.بطنجة لوحات "بورتاٌل"

 ! الجٌاع أمثالنا ضمٌر هذا قد ٌخّفؾ قلٌبلًّ قلق

هو نفس الشعور الذي ٌنتابك عندما التخلص من كل الذكرٌات السٌبة دفعة واحدة. رؼبة فً فً القلب 

 .تتناول طعاما فاسدا وترؼب فً استفراؼه كلّه لتسترٌح بعدها معدتك ثّم جسدك

مرحلة  ة أخرى.فً مرحل الذكرٌات السٌبة ثقٌل ٌنوء بالعصبة أولً القّوة، لهذا أرٌد أن أتخلّص منه وأبدأ

 .القوة، مرحلة استعادة الثقة بالذات

هواء طنجة العذب ٌدخل من النافذة المفتوحة فٌحّرك الستابر وٌحّرك الكثٌر من المشاعر المخبوءة 

 بداخلً.. أتساءل أحٌانا بكّل جدٌة: 

 لو لم أكن أعٌش فً هذه المدٌنة المجنونة.. أكنت سؤحتمل حقا كّل ما مّر بً؟

 اتعٌد لً الكثٌر من األمل. طنجة مدٌنة باذخة، ساحرة، تمتلدابما كانت جولة بكورنٌش المدٌنة ط فق

 جنونا وهواءًّ لذٌذا.

صوت األمواج وهً تتكّسر ٌكسر  وجهً كٌفما شاء. مداعبةالبحر  الكورنٌش تاركةًّ لرذاذبأتمّشى  

  ٌ  ..حًٌ أخرىأشٌاء بداخلً و

بجلسة عبلجٌة، وأّنها أثمرت فعبل.. تصّور أن تكون طنجة هً عندما أعود للبٌت أشعر أننً كنت 

ًّ  تكتشؾ الحقاالذي النفسانٌٌن طبٌبتك النفسٌة، ولٌس عشرات األطباء   ! أن أؼلبهم ٌحتاج لعبلج حقٌق

رسابل المحادثة الفورٌة ال تصله وهاتفه  أتذكر، بقلق  ال ٌفارقنً، عبدو الذي ؼابت رسابله بشكل كلً.

 أحصل على رقم أخٌه فٌصعقنً بحقٌقة أن التواصل ؼابب مع أسرته أٌضا. مقفل.

 .قلقعرؾ أنه ال ٌسمن وال ٌؽنً من فتطمبننً بكبلم ت مخاوفًأصارح بشرى ب 

طرقات خفٌفة على الباب تستجٌب لها بشرى بخّفة حركة كعادتها. أسمه همهمة قبل أن تعود بشرى 

 بمظروؾ أصفر فً ٌدها وتسلمنً إٌاه:

 إنه لك.. -

أفتح المظروؾ فٌطل منه جواز سفر أحمر الؽبلؾ. لقد وصل إذن وأصبحت مواطنة إسبانٌة بشكل 

 رسمً.

  بجواز السفر هذا؟ ،دون تؤشٌرة ،دولة 26هل تعلمٌن أنك تستطٌعٌن ولوج  -

 تنجح فً قراءة أفكاري كالعادة وتصٌح بهلع:بشرود أنظر إلى بشرى وقد سرح تفكٌري فٌما قالته. 

 ال ٌمكن أن تفعلً ذلك ٌا لٌلى. نحتاجك أنا وأٌمن مثلما تحتاجٌن لنا. -

 إنها الطرٌقة الوحٌدة لقتل هذا القلق الذي ٌنهشنً نهشاًّ.. -



 أن ٌقوموا بهذا.ستضٌعٌن وقتا وتخسرٌن ماالًّ دون جدوى. هناك آخرون ٌنبؽً  -

" ٌعتقدون أنه على "أحد ما" أن ٌقوم بما لم ٌقم به "ال أحد". هذا ما نعم هناك دابما آخرون.. "الجمٌع -

 تقوله قصة إسبانٌة قصٌرة جدا فً تعبٌر عن البٌروقراطٌة البشعة. فهل نفعل مثلهم؟

 ! لٌلى.. هل تحبٌنه؟ -

عندما تجد نفسها أمام باب مقفل تلقً ما لدٌها، ؼٌر  تتقن بشرى هذا النوع من "العبلج بالصدمة". أحٌانا

 آبهة بما سٌحدث بعد ذلك. 

 سإالها جّمدنً كما تجّمد نظرات األفعى فرٌستها. لدقابَق طوال وقفت ال أدري ما أقول وما أفعل.

 أمام الؽرباء ٌمكنك أن تجٌب بما تشاء كٌؾ ترٌد. لكن مع المقربٌن منا جدا ٌصعب أن تكون اإلجابات

 تعلم شٌبا، أو رأت شٌبا، أو أحّسته..االعتٌادٌة كافٌة. ما سؤلت  بشرى إال ألنها 

:  أنقذتنً من حٌرتً وجمودي بسإال ملتو 

  هل تعرفٌن كم تكلّؾ رحلة محترمة إلى إسبانٌا؟ -

حبل أسبلة بشرى. أكشؾ لها  ح رت  جوابا مّرة أخرى وأنا أتصفح الرسالة التً وصلتنً فجؤة وقطعت  

 :منتش   وى الرسالة وأنا أبتسم بانتصارمحت

 هاك الجواب.. -

ألف دوالر إلى حسابكم البنكً التالً.... من طرف مؤسسة "المتحف  71"لقد تم تحوٌل مبلغ 

 األمرٌكً"

 ! ألؾ مبروك لٌلى.. ف رجت وكنت أظنها ال تفرج -

 ! مبروك لنا معاًّ.. هذا الحساب البنكً سٌكون مشتركا بٌننا حتى ٌقضً هللا أمرا مفعوال ألؾ -

عموما فّكري جٌدا قبل أن تقدمً على السفر ٌا لٌلى.. األمر لٌس لعبة كما ٌبدو.. أنت لم تسافري  -

 لوحدك قبل الٌوم كما أنك..

 ماذا عن أختك المقٌمة هناك؟ -

 ماذا عنها؟  -

 رعاٌة أٌمن رفقة أبنابها أثناء قٌامنا بالبحث؟ أال تستطٌع -
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هو فبراٌر. كان من حظً أن تختفً الؽٌوم  الشمس المشرقة تتوّسط سماء مدٌنة برشلونة رؼم أن الشهرَ 

". صدق ن وال ٌعتبرون إقامتهم "ؼربةٌو الطنجاوٌون المقٌمون هنا مرتاحتواجدي هنا. ٌبد خبللالسوداء 

 .عندما وصفها بتوأم طنجة عبدو

الجّو فً ساحة "الرامببل" حماسً جدا، وأشكال التسلٌة ال تنتهً. طبعا، كان هناك الكثٌر من المؽاربة 

مّمن ٌتدّبرون رزقهم بطرق مختلفة. بعضهم ٌستعرض مهاراته فً األكروبات وآخرون ٌتظاهرون 

 ّركوا ثم عادوا إلى وضعهم السابق.بالجمود كتماثٌل، فإذا وضعت فً أكفهم مبلؽا من المال تح

ء هنا، والمتعة التقاط صورة بجانبهم هو أٌضا أمر مكلّؾ. الشًء مّجانً، لكن أٌضا ال ش  ًّ ًء س

 .الموقؾ تاسٌد ماوالتسلٌة ه

كنت أرمق كل هذا بذهول وأنا أكتشؾ ألول مرة القارة العجوز وتفاصٌل بلدانها ومدنها، فً وقت  كان 

 .ل صعبا والحصول على التؤشٌرة أمرا ٌكاد ٌقترب من المستحٌل بالنسبة للبعضالسفر إلٌها الزا

أحدهم كان ٌجلس فً الهواء بكل ارتٌاح ممسكا بعصاه. وقفت أتؤمله مشدوهة أحاول أن أفهم كٌؾ 

ة استطاع أن ٌفعلها. فٌما بعد سؤفهم أن األمر ٌتعلق بحٌلة بسٌطة جّدا ال ٌلتفت إلٌها أحد أمام سطوة الدهش

 .واالنبهار

ٌورو كاملة  5منح النادل  تصّر بشرى علىالمٌاه تترقرق أمامنا فً المطعم الذي تناولنا به وجبة العشاء. 

 كبقشٌش..

 نحن سٌاح ولسنا مهاجرٌن سرٌٌن. -

 تقول مبررة هذا اإلسراؾ المباشر.

وأخذتها معً هً وأٌمن.  كنا قد تدبرنا أمر تؤشٌرة بشرى وأٌمن بسهولة. استؽلٌت فترة العطلة المدرسٌة

 فّكرت فً تركهما ورابً، لكّن ذلك كان سٌضاعؾ ؼربتً المإقتة وشوقً.. لهما ولعبدو.

أصّرت بشرى أن نقٌم عند أختها لكننً فضلت حجز فندق، على أن تتكفل أختها برعاٌة أٌمن، وذلك ما 

 عرقلنا.كان. نحتاج الكثٌر من الحرٌة فً التنقل والبحث. واألسبلة الكثٌرة ست

ا نصل إقامة من أخٌر " نبحث أنا وبشرى عن عنوان إقامة عبدو الذي كنت أراسله علٌه.GPSبنظام الــ"

 ٌقٌم فً طابقها الثالث. طوابق ٌفترض أنه 4

نضرب الجرس وننتظر.. الثوانً تبدو طوٌلة طوٌلة قبل أن نسمع أخٌرا صوت متحشرجا ٌسؤل 

 باإلسبانٌة عمن هناك:

 موجود؟ هل عبدو -

 عبدو؟ آه.. تقصدٌن عبد الرحٌم؟ ال هو ؼٌر موجود.. منذ شهرٌن تقرٌبا وهو بفرنسا من أجل عمله.. -

 فرنسا؟ لكن... هل تسمح لنا بالصعود لسإالك. -



نجد الباب  ذن لنا بالصعود.ٌؤتٌنا الصمت كرّد قبل أن تفتح باب العمارة أمامنا معلنة بؤزٌزها أنه قد أ  

قبل أن تدفعنً بشرى أمامها بحّجة أننا لم نقطع كل هذه الطرٌق لنقؾ هنا. لن نحصل على مواربا فنتردد 

 أٌة إجابات بهذا التردد.

ٌستدٌر إلٌنا  ندخل فٌبدو أمامنا أحد األشخاص منحنٌا ٌحاول ترتٌب صالة الشقة الصؽٌرة كٌفما اتفق.

 فترتفع حاجباه فً دهشة:

 ؟آه.. مؽربٌتان؟ هل أنتما من عابلته -

 أنت حسن؟ -

 نعم.. أنا هو.. ٌبدو أن اللبٌم عبدو ال ٌخفً شٌبا. -

 ٌشٌر إلٌنا بٌده أن اتخذا مجلساًّ لكما دون تكلّؾ فنفعل.

 أال ٌتواصل معكما؟ -

 ال.. هل ٌتواصل معك أنت؟ -

 منذ أخبرنً أنه ٌنجز تقرٌرا فً فرنسا وأنه قد ٌؽٌب لشهور لم أعد مكترثا بالسإال عنه بصراحة. -

 هو أخبرك بهذا.. -

 نعم. فً رسالة قصٌرة واحدة لم أسمع عنه بعدها.. -

شكرنا حسن  األمر مرٌب جدا وؼٌر مطمبن إطبلقا. ال ٌمكن أال ٌراسلنً عبدو كً ٌخبرنً بؤمر كهذا.

 وانسحبنا نضرب أخماسا فً أسداس. 

انطلق منه ستكون أٌضا طرؾ خٌط لً  ما الذي حدث ٌا ترى بعد لقابه مع سناء؟ مثلما كانت طرؾ خٌط

 أخبر بشرى بذلك فتقفز هلعا:للبحث عنه. 

 ال تقولً لً أنك ستذهبٌن للملهى الذي تتواجد به؟ -

 نعم سؤفعل ذلك، وال أطلب منك مرافقتً. أرٌد أن ٌجد أٌمن شخصا بجانبه لو ساءت األمور بشكل ما. -

نضطر لهذا الوضع الملحمً الذي تصفٌنه.. لكننً  ال داعً لهذا الكبلم المرعب. سٌظهر عبدو ولن -

..  أشّدد علً أال تذهبً رجاءًّ

 كنت أتمنى ذلك. هل ترٌن أمامً حبلًّّ آخر؟ -

تصمت بشرى إٌذاناًّ ببدء مرحلة بحث سؤخوضها وحٌدة آملة أن تفضً إلى أثر لهذا الّرجل الذي اعتقدت 

 لمباشر ذاك.أنه صدٌق فقط، قبل أن توقظنً بشرى بسإاله الّسافر ا
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ن تلك المرحلة  ..هً أجواء الحافبلت التً تنقل الطلبة إلى الكلٌّات والتً ال تخفى على َمن  مّر م 

الكثٌر من الصخب والزحام وروابح العرق الممتزجة بعبٌر الكثٌر من العطور  األنثوٌة والقلٌل من تلك 

 ..الخاصة بالرجال

حّددة فً كل مكان أكون فٌه.. فً الم دّرج أختار مقعدا وأجلس به أنا مّمن ٌعشقن الحفاظ على أماكن م

 ..دابما.. فً البٌت لدّي ركن خاص فً ؼرفتً أحبذ أن أقضً معظم وقتً به

ًّ ٌروقنً بشدة بحٌث  وفً الحافبلت أنسّل بمجّرد دخولً بٌن األجساد المتبلصقة ألصل إلى ركن قص

 ًّ  ..تؤمل ما ٌحدث أمامً أتكا بظهري على معدن الحافلة وأترك لعٌن

ًّ  عبدو..فً المحطة الموالٌة ٌصعد  بطرؾ خّفً أراقبه وهو ٌبحث عّنً بٌن الرّكاب. تقع عٌناه عل

 ..فٌتدافع لٌصل وٌقؾ بقربً

 ..صباح الخٌر -

 ..صباح الّنور -

 ..أقلقتنً علٌك بشّدة، لم ترّدي على اتصاالتً أمس -

 ..فاجؤنً بعض التعب فنمت  دون أن أشعر -

 ..ال علٌك.. المهّم أن تكونً بخٌر -

 ..ننزل من الحافلة وأمامنا تتوقؾ سٌارة "أسعد" الفاخرة

بتباه  ملحوظ ٌنزل منها وهو ٌتظاهر أنه ؼٌر مبال  بنظرات اإلعجاب والحسد.. اإلعجاب من الفتٌات 

ن  ٌ  .نظرا لوسامته وثرابه..والحسد من بعض الشباب لنفس الّسببٌن السابق

الّنوع الذي ٌعانً تضّخما كبٌرا فً األنا. عندما ٌنظر إلى إحداهن ٌعتبر أن ذلك مّنة منه،  أسعد من

 .وٌتوقع أن ٌكون أول ما تفعله هو أن تقع صرٌعة هواه

 ..وال أخفٌكم أن ذلك ما كان ٌحدث فً أؼلب األوقات

 ..البلمباالةبؤعصابه.. وأن أستفّزه بالكثٌر من  وَ هذا النوع بالضبط كان ٌحلو لً أن أله

نا.عم جنون وال ٌكاد ٌصّدق ما ٌحدث له.طبعا كان ٌصاب بال  ٌ وإن التقتا كان  وما كنت أتجّنب التقاء عٌن

 ..ٌجد فٌهما الكثٌر من السخرٌة والتهّكم

ٌّن الفرصة لمحادثتً ولو بشكل عابر وأنا أجعل تلك الفرصة نفسها، على ندرتها، سهبلًّ ممتنعاًّ..  كان ٌتح

ٌّدا أنها سبلحان فّتاكان استعمله   ٌتصّرؾ معً ما كثٌرا مع بالكثٌر من اللباقة والذوق.. وكبلهما أدرك  ج

 ..أخرٌات

أعود  –بعٌن العقل  –وألننً أنثى، كنت فً أوقات  نادرة، أشعر ببعض الرضا عندما ٌفعل ذلك، لكننً 

 ..عًٌ ونظري الثاقب من جدٌدوأنظر إلٌه ألرى من جدٌد أذنا الذبب وقد استطالتا فوق رأسه فؤستعٌد و

فً أحد األٌام، كنا نجلس معا فً الكلٌة على شكل مجموعة.. أسعد ٌحاول التقرب منً وأنا أصده دون 

أبدي رفضا واضحا. عندما تلتقً عٌنانا ٌبتسم لً فؤتجاهله. عندما ٌحدثنً أجٌبه بشكل مقتضب لكن 

 .بؤدب

ٌّدا أنه اآلن ٌقدم رجبل وٌإخر أخرى..  فجؤة، تفّرق الجمع بطرٌقة تكاد تكون مقصودة ألجد أدرك ج

 ..نفسً وقد بقٌت وحٌدة معه. تنحنح ألؾ مرة بٌنما أنا أحاول ما أمكن أال تلتقً عٌنانا

 ..أخٌرا تكلم بصوت مبحوح

 كنت أرٌد أن أكلمك فً الحقٌقة فً موضوع مهمّ  -



 ..أنا؟ وأي موضوع مهّم قد ٌجمعنا معا -

 ..عدم الفهم.. واضح جّدا أنك ذكٌة ، وهذا مما أحبه جدا فً أي امرأةأرجوك ال تتظاهري ب -

 ..حّقا؟ لم أكن أعلم ذلك -

ٌّا.. اختصري علً العذاب والكبلم الكثٌر وأخبرٌنً برأٌك -  ه

 رأًٌ فً ماذا؟ -

 ..فً شخصً.. فً عبلقة محتملة -

ست هنا إلقامة عبلقات.. أنا هنا عبلقة؟ ! ال أراك سوى قد قصدت الباب الخاطا لطرقه ٌا صدٌقً.. ل -

 ..للدراسة وكفى

ه  أحٌانا أخرى، وهو ٌحاول ما  ٌَ تشعب الحوار بٌننا وأنا أناور وأناور، وأمنحه معسول الكبلم حٌنا، وقاس

أمكن أن ٌخرج بنتٌجة واضحة.. مّرت أسابٌع طوٌلة قبل أن ٌعرؾ أن النتٌجة الحتمٌة الوحٌدة هً أنه 

 ..على األقّل لن ٌحّولنً إلى مجّرد اسم فً قابمة أرقام هاتفهلن ٌخرج مّنً بشًء.. 

 ..لقد أؼلقت أمامه األبواب كلها لكننً تركت بابا واحدا ال أدري إن كان سٌراه

فً أحد األصباح جاءنً بوجه مستبشر ففهمت أنه قد اقترب من الباب الذي تركته م واربا عن قصد.. لم 

 :ً مباشرةٌرتبك هذه المرة ولم ٌتردد وسؤلن

 هل تقبلٌن الزواج منً؟ -

 ..احمّر وجهً خجبل هذه المّرة.. لم أدر ماذا أقول رؼم أننً كنت أعرؾ أن هذه اللحظة ستؤتً

 :رّدي علٌه كان على شكل سإال مباشر أٌضا رؼم كّل االرتباك الذي أحسست به

 خطبتً؟لمتى ستؤتً  -

 ..صل بً وٌخبرنً أنه سٌزور بٌتنا الجمعة القادمةكاد أسعد ٌطٌر من السعادة.. مّرت أٌام قبل أن ٌت

فتطرقنا لموضوع خطبتً..  إحدى صدٌقاتًقبل ٌوم من زٌارته هو وأسرته كنا نتبادل الحدٌث أنا و

 ..نظرت لً صدٌقتً فً ذهول ؼٌر مصّدقة

 أسعد وأنت؟ -

 نعم.. ماذا فً ذلك؟ -

ما قبل أن تقوم بالنقر على أزرار هاتفها ظلت صامتة لفترة طوٌلة وكؤنها مترّددة فً اتخاذ قرار 

ًّ المحمول ثم تناولنً إٌاه مشٌحة بوجهها إ  ..أطلع على ما هنالك كًلى الجانب اآلخر فً إشارة إل

 ! كانت مجموعة من رسابل الؽزل التً أرسلها لها

تعتً فً تؤد  ..ٌب أمثالهلم ٌفاجبنً ذلك كثٌرا لكنه أؼاظنً، ولعلّه حرمنً من جزء  ال بؤس به من م 

فً الؽد كان أسعد وأسرته ببٌتنا... فً ؼرفتً أستمع ألحادٌثهم.. أسعد ٌجلس مطؤطؤ الرأس بٌنهم وهو 

 ..الدتًوري ولحظة قراءة الفاتحة مع وٌنتظر لحظة ظه

ًّ الحاجة  ..، بعدما بدا أنهم اتفقوا على كل شًءتنادي عل

 ..هٌا ٌا ابنتً.. اجلسً -

 ..أسعد.. لكننً أستوقفهم للحظة والدي  ّم بقراءة الفاتحة مع هً ت، وهتقول الحاجة هذا

 مهبل.. ماذا ستفعلون؟ -

 ..سنقرأ الفاتحة طبعا ٌا ابنتً -

 قبل أن تسؤلونً عن رأًٌ؟ -

 ألستما متفقان أنت وأسعد؟ -



 هل كانوا اآلن بصدد خطبتً؟ -

 ..نعم، طبعا -

 ..الحال فؤنا أرفض الزواج اعتقدت أنها مجرد زٌارة تعارؾ أما إن كان هذا هو -

ٌّة ًّ ابتسامة متشف  ..هوت العبارة كالصاعقة على الجمٌع.. بٌنما علت شفت

 أحقا ٌعتقد الرجال أنهم الوحٌدون القادرون على الخٌانة والتبلعب بمشاعر األخرٌات؟

ن الطلبة هنؤتنً الكثٌرات على ما فعلته بؤسعد. حتى بعض أصدقابه م. الخبر كالنار فً الهشٌمانتشر 

 الرجال كانوا ٌشٌرون لً بؤصابعهم من حٌن آلخر داللة على التشجٌع. 

لم ٌرقه إطبلقا ما فعلته وكان ٌرى أننً أكبر من أن أدخل فً  الوحٌد الذي اعتزلنً بعد هذا كان عبدو.

المٌاه إلى مجارٌها بٌنً  مضت مدة طوٌلة قبل أن تعود لعبة مقٌتة تافهة كهذه. آلمنً هذا وقتها جدا.

 وبٌنه.

من ٌومها أصبحت عبلقة بعبدو خاصة وممٌزة جدا. ال أحد اعترؾ بحبه لآلخر، لكن ال أحد أٌضا قطع 

 تواصله مع اآلخر. كّنا وال زلنا نحوم حول الحمً دون أن نواقعه.
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، ؼٌرته المستترة. خٌباته وانكساراته. كان ذكرٌات الكلٌة رفقة عبدو. نكاتهفً ذهنً تتداعى الذكرٌات. 

بً بعض  جنون فً السنة األولى قبل أن ٌتحول إلى تعقّل كامل بمجرد حصولً على اإلجازة واكتشاؾ 

 ! الحقٌقة المرة: انتهى زمن اللهو وبدأ زمن البحث عن شؽل

وم عندما رحل دون وهناك أدركت أن الحٌاة أقسى مما أتصور. بدأت أشعر حقا بؤي فراغ تركه المرح

 سابق إنذار.

متصفحة الوجوه، متظاهرة بالبلمباالة. ٌحاول بعض الشباب  ، ببلدة سالو،أجلس فً ملهى "الرٌبوبلٌكا"

 .د إلً فؤخبرهم أننً بانتظار صدٌق لً، فٌنسحبون دون كثٌر إلحاحالتود

 لفتٌات. تتوالى عروض مجموعة من استبدأ، ثم  مكبر الصوت أن فقرة تعر   ٌعلنون فً

إذن هً لم تطرد ولم تؽٌر المكان. طرؾ تتزاٌد دقات قلبً إذ أرى سناء أخٌرا وهً تقدم عرضها. 

ٌّا ٌرزق.   الخٌط ال زال هنا ح

فقط راقبت وتؤكدت أن  لم أقم بؤٌة خطوة. لن أقع فً خطؤ التسرع الذي قد ٌكون وّرط عبدو بشكل ما.

من خارطة طرٌق معقولة وؼٌر خطٌرة فً رحلة البحث هذه  لً سناء ال زالت هناك ثم انسحبت. ال بد

 وإال فإن الثمن قد ٌكون باهظا.

 فً رحلة عودتً كانت تساإالت كثٌرة تطرق ذهنً بإلحاح:

كٌؾ ٌسمح لفتاة قاصر بؤن تقدم عروضا فً ملهى لٌلً؟ كٌؾ تحاٌل أصحابه على القانون اإلسبانً 

وا من ذلك فما الذي ٌمنعهم من ارتكاب  خروقات وربما جرابم الصارم فً هذا الباب؟ إن كانوا قد تمكن

 أخرى؟

 لكن كٌؾ كشفت سناء أمر عبدو؟ أم تراه صّرح لها بحقٌقة ما ٌرٌده فً لقابهما الثانً؟

.. ال إجابات لحّد  فاءًّ تتصاعد األسبلة كفقاعات صابون فوق رأسً ثم ما تلبث تاركة خلفها رذاذا ٌذهب ج 

 اآلن. 

البهٌم ٌعلن سطوته على سمابها المّزٌنة بنجوم سمح لها الجّو الصافً بلحظات وداع  قبل  لٌل برشلونة

موسم "الكرٌسماس". أضواء الطابرات بمطار "إٌل براط" تبدو لً من شرفة منزل أخت بشرى وهً 

 تنزل ثم تحلّق.

اًّ.. بعٌداًّ.. قاطعاًّ ستظل المطارات بالنسبة لً أمكنة ساحرة. كٌؾ ال وهً التً تسمح لك بالرحٌل بعٌد

 مبات اآلالؾ من الكٌلومترات، لتستقر أخٌرا، خبلل ساعات قلٌلة، فً موطن  جدٌد.

 فً الشرفة أسفل منً أسمع عجوزا تؽنً لحفٌدتها بصوت مرتعش، لكنه جمٌل ذو شجن:

 ..تفاحة بٌرو الصغٌرة

 كم تبلغ من العمر؟



 هل حقا ال تعرفٌن؟

 ات؟سنة.. سنتان.. ثالث سنو

تتداعً الذكرٌات مرة أخرى وأنا أفكر أننً قبل شهور كنت فً طنجة ال أملك قطمٌرا. كٌؾ كنت أعتقد 

 أن حٌاتً ستبقى سابرة على نفس الوتٌرة.

لعل المشكلة أننً كنت فعبل أقوم بنفس الفعل منتظرة نتابج مختلفة. البحث عن عمل بالطرٌقة التقلٌدٌة، 

 واالنتظار.. والكثٌر من النحٌب.

كم كان صادقا عبدو فً فهمه للحٌاة. عندما بدأت العمل بمعبر سبتة، بدا كؤننً حركت دوالباًّ صدباًّ كان 

ٌّبها وحسنها،  معطبل منذ سنٌن، فحّرك معه عشرات التروس ودارت دورة الحٌاة لتصبح بعد ذلك، بس

 مثٌرة وتستحق أن ت عاش.

نزل كً ٌرتع وٌلعب.  ٌبلعب بعضا من أقرانه فً الصباح، نؤخذ أٌمن إلى فضاء األلعاب المجاور للم

 . ٌبلعب الكبلَب التً ٌعشق اإلسبان تربٌتها.والثقافة والنشؤة دون مباالة باختبلؾ اللؽة

 أقول لبشرى:

 تعتقدٌن أن أٌمن سٌكون بخٌر لو أكمل حٌاته هنا؟ -

 لٌت إجابة السإال بسٌطة.. -

 أعلم ذلك.. أحاول أن أفكر بصوت مرتفع فقط.. -

 أعود ألسؤلها وقد سمحنا ألنفسنا أنا وهً بمزاحمة األطفال على أرجوحتٌن:

 هل ٌمكن أن تكون مخاوفً وهما وٌكون عبدو فً عزلة اختٌارٌة قد ٌظهر بعدها وكؤن شٌبا لم ٌكن. -

هذا رأًٌ قبل أن نسمع ما سمعناه من صدٌقه حسن، وما روٌته أنت عن آخر رسابله. لم تكن هناك  كان -

 أي إرهاصات توحً بؤخذه هذا القرار..

 صحٌح.. -

 بالمناسبة.. وافقت أختً على رعاٌة أٌمن هذه اللٌلة، ألن ٌوم ؼد أجازة. سؤرافقك إلى الملهى.. -

 هذه المسؤلة وحدي.ستكونٌن عببا إضافٌا. دعٌنً أنهً  -

عبدو حاول ذلك فما ترك لنا سوى طٌفه. ال أرٌد أن أفقدك مثلما فقدت ه. إن كنت ال زلت متماسكة ألنك  -

 ؼٌر متؤكدة من مصٌره. فؤنا سؤجن وال شك لو انقطعت أخبارك بنفس الطرٌقة.

نا  نتابع ننهً حدٌثنا ونحن  ٌ  مع رفٌقة جدٌدة له. أٌمن وقد ؼرق فً نقاش  طفولًببصر
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 ملهى "ال رٌبوبلٌكا" من جدٌد.

بنظرة ارتٌاب ٌنظر حارس األمن الخاص إلى بشرى، قبل أن ٌسمح لنا بالدخول مومبا لً برأسه وكؤنه 

 تذكر زٌارتً ٌوم أمس.

 هذه هً سناء. -

تقان. بشرى تتقن بكثٌر من التظاهر وقلٌل من اإل سناء أقولها لبشرى ونحن نراقب العرض الذي تقدمه

 :بالكبلماإلسبانٌة بشكل أفضل منً، لذا كان علٌها أن تكون المبادرة 

 ! كان عرضا رابعا.. برافو -

تلتفت لنا سناء بعد أن اقتربنا منها فً مجلسها. تطوح بشعرها إلى الخلؾ ثم تلفه بسرعة كبٌرة على 

 ل أن تجٌب ببرود:شكل كّبة ضخمة وكؤنها قد اكتفت  منه إثر انتهاء عرضها، قب

 شكرا..  -

 لحسن الحظ أنها ال تتذكر لقاءنا القصٌر ذاك بمكتب الشؽل.

 أنت مؽربٌة ألٌس كذلك؟ -

 .. هل هناك خدمة ٌمكن أن أقدمها لكما؟"سٌنو" هنا اسمً أنا -

 ة جماعٌةعلى فتاة مثلك لتنشٌط حفل نحن هنا ننوب عن مجموعة أصدقاء كلفونا بمهمة العثور -

 ".."بارتً

 عذرا. أخطؤتما الوجهة. ال ٌسمح لً باالشتؽال خارج الملهى. -

 سندفع لك ما تشابٌن  -

 جوابً كان واضحا.. أعذرانً.. -

تنسحب سناء، أو "سٌنو" كما أطلقت على نفسها، وتتركنا فً حٌرتنا أنا وبشرى. لم تنجح فكرة 

 استدراجها لمكان هادئ ٌسمح بالسإال واالستفسار.

أنا آخر قطار ؼادر محطة "سالو" فً الحادثة عشرة والنصؾ. نتخذ لنا ى وقد انتصؾ اللٌل. نؽادر المله

 بالبلدة مرؼمتٌن.  وبشرى ؼرفة بؤحد الفنادق الصؽٌرة

القادمة عبر النافذة من حدٌقة الفندق الصؽٌرة تذكرنً بطنجة. تقترب بشرى  "مسك اللٌلنبات " رابحة

 منً وتضع ٌدها على كتفً ثم تهمهم:

 ال تقلقً.. سٌكون الجمٌع بخٌر. -



لها وأربت على كفها داللة على أن رسالتها القصٌرة قد وصلت. نسمع معاًّ صوتا ٌؤتً من جهة  أبتسم  

 الباب. 

 ٌبدو أنها خدمة الؽرؾ.. ال علٌك.. سؤرى ماذا ٌرٌدون. -

 تفتح بشرى الباب فتجد الفراغ أمامها. 

 الباب أو ٌحاول فتح مزالجها.أنا متؤكدة أن أحدا كان ٌطرق  -

 أنا أٌضا. لعل أحدهم اعتقدها ؼرفته بالخطؤ. -

تعود بشرى إلى مكانها بقربً لنتؤمل الشارع الفارغ ذا اإلضاءة الناعسة. نرى من مكاننا شخصا ٌحّث 

 الخطى، قبل أن ٌتوقؾ وٌرفع وجهه نحونا بشكل مفاجا.

لة. إنه حارس األمن الخاص بالملهى. إذن هو من كان رؼم اإلضاءة الخافتة استطعت التعرؾ علٌه بسهو

 ٌداعب الباب محاوال اقتحامها؟

تحكم إقفاله ثم تقّرب منضدة وتضعها تسرع بشرى إلى الباب ونتراجع أنا وبشرى فً هلع ونقفل النافذة. 

 خلفه. 

 لقد شكوا فً أمرنا ٌا لٌلى. إنهم ٌطاردوننا، وربما ٌرؼبون فً إٌذابنا أٌضا. -

لو كانوا أرادوا لفعلوا.. إنهم ٌرهبوننا فقط. وهذا ٌعنً أننا فً الطرٌق الصحٌح. نفس الطرٌق الذي مر  -

 منه عبدو وكان سببا فً اختفابه.

 تقصدٌن أنه الطرٌق الخطؤ. فلنرحل بسرعة ٌا لٌلى وننسى كل هذا العبث. إننا نلعب بالنار فعبل. -

 ٌن لً ذلك؟وأترك عبدو دون أن أعرؾ مصٌره. أترض -

 نعم أرضاه لك. األمر أكبر منك ٌا لٌلى. أبلؽً الشرطة واتركً لها إكمال ما بدأته.. -

 الشرطة تحتاج كبلما معقوال مبنٌا على دالبل ولٌس مجرد تكهنات. لكن.. لقد ذكرتنً فعبل بؤمر مهم.. -

 الجنسٌة اإلسبانٌة.". الشرطً الذي كان سببا فً حصولً على بابلوأبحث فً دلٌل هاتفً عن رقم "

 أواصل كبلمً شارحة لبشرى:

عبدو فً اسم أن ٌبحث عن  "بابلو" ال أدري كٌؾ لم ٌخطر الموضوع على بالً من قبل. سؤطلب من -

 قاعدة بٌانات األمن اإلسبانً. لعله ٌجد لنا شٌبا.. من ٌدري؟

د إلى سرٌرنا بعٌون جاحظة، نتؤكد أنا وبشرى مرات ومرات من إحكام إقفال الباب والنافذة قبل أن نعو

 .خابفة، نعلم تماما أنها لن تذوق طعم النوم هذه اللٌلة

  



-24- 

نتناول أنا وبشرى إفطارنا بؤحد المقاهً المطلة على البحر. القلق ٌعتمرنً وعٌونً تجول فً كل مكان 

 بحثاًّ عّمن ٌبلحقنا أو ٌراقبنا. 

ال ما أمّر به لبقٌت هنا أٌاما أخرى الستعادة نشاطً الجّو هادئ جّدا وأناس البلدة ودودون عموما. لو

.  والتقاط أنفاسً من تعب  سنٌن مضت 

تكون أفضل بكثٌر صٌفاًّ. حفبلت وأنشطة ومهرجانات ال تنتهً. هو ال ٌعلم أن ٌقول لنا النادل أن البلدة 

كابوسا بالنسبة لً. أنا الهاربة من الضجٌج والزحام.. الباحثة عن هدوء  ٌعٌد لً  ما ٌتحدث عنه ٌمثل

 السكٌنة.

 فؤلتقط هاتفً وتقّرب بشرى رأسها من كتفً آملة مثلً أن ٌؤتٌنا الجواب الشافً: بابلو تصلنً رسالة من

 عائلتك؟""الشخص الذي تبحثٌن عنه موجود فً سجن مدٌنة "سالو" الصغٌر.. هل هو من أفراد 

ًّ أن أفرح أم أحزن؟ أفرح ألن عبدو على األقل على قٌد الحٌاة، أم أحزن ألنه فً  ال أدري إن كان عل

 ؟لسبب ال أعلمه ؼٌابات السجن

 بٌنما بالكؾ األخرى تضؽط على كتفً برفق.بشرى تضع كفها على فمها محاولة ابتبلع الصدمة. 

 ما العمل اآلن؟ -

 زٌارة عبدو طبعا.. -

 ن؟اآل -

 خٌر البر عاجله. -

 .بابلونستقل سٌارة أجرة متوجهٌن نحو السجن الذي بدا لً ضخما عندما اقتربنا منه، على عكس وصؾ  

 فً البوابة استوقفنا الحارس ساببل عن سبب قدومنا. 

 نرٌد زٌارة أحد األشخاص. -

 الزٌارة ممنوعة. -

المؽرب وأن الوقت لٌس ملكاًّ لنا. ال تترك له  تتدخل بشرى بإسبانٌتها المتقنة وتشرح له أننا جبنا من

 ! فرصة للمناورة وهً تترجاه بكلمات  متتالٌة مرفوقة بدموع  ال أدري كٌؾ اصطنعتها

ٌتململ الحارس فً جلسته معلنا بداٌة استسبلمه أو نهاٌة الجدال. ٌحادث شخصا ما عبر جهاز االتصال 

 ثم ٌعود لٌسؤل:

 هل تقربانه؟ -

 خطٌبته، وهذه صدٌقتً.نعم.. أنا  -



 حسنا.. سنسمح لك بالدخول أنت فقط. ٌمكن لصدٌقتك االنتظار هنا. -

 ال مشكلة طبعا.. شكرا جزٌبل.. -

ًّ ببعضهما  فً قاعة صؽٌرة أجلس منتظرة قدوم عبدو الذي لم ألتقه منذ ما ٌزٌد عن سنة. أشّبك كف

 ملتمسة بعض التماسك.

 أخٌرا، أسمع صوت الباب وهو ٌفتح. أستدٌر فؤجد عبدو وهو ٌفرك معصمٌه بعد أن فّكت عنه األصفاد.

ال زال ٌحتفظ بنفس النظرة رؼم اإلنهاك البادي على وجهه وجسده. لحظات صمت عّمت الؽرفة 

 الصؽٌرة قبل أن أنطلق كطفلة وأحتضنه. 

بخٌر وأنا مستعدة أللقً على مسامعه آالؾ قصابد لم ٌعد هناك أي داع للتحفظ. ٌكفٌنً جدا اآلن أنه 

 ع الرجال."التبراع". ذاك الؽزل الذي تلقٌه نساء الصحراء، باللهجة الحسانٌة، على مسام

 كٌؾ فعلتها باهلل علٌك؟ ! ال أصدق لٌلى أنك هنا -

 ال تقلّل من شؤنً. "الّدٌبة" تستطٌع فعل الكثٌر. -

ة كهذه. انفجر عبدو ضاحكا. قهقه كثٌرا حتى سال الدمع من عٌنٌه. وكؤنه كان فقط ٌنتظر إشارة أو جمل

 منحت ه مساحة وقت  كافٌة لٌقتل حزنه بذلك.

 أخٌرا توقؾ والتقط أنفاسه وعاد لٌخاطبنً من جدٌد:

 حسنا أٌتها "الدٌبة".. كلًّ آذان صاؼٌة.. -

 بعد أن انتهٌت سؤلته:. روٌت له ما حدث باختصار وعٌناي على عقارب الساعة التً كانت تسابقنً

 وأنت.. ما حكاٌة حبسك هنا؟ -

ؼرام من الهٌروٌن. طلبت منً سناء أن نلتقً بؤحد  111لقد تم تورٌطً بخبث كبٌر بتهمة امتبلك  -

الفنادق هنا. وفعبل التقٌنا أكثر من مرة وحكت لً الكثٌر عن طرٌقة تهرٌب القاصرات إلى هنا عن 

من األفبلم. بعد ذلك، تصبح الفتاة المهّربة مجرد "شًء" فً ملكٌة طرٌق إٌهامهن بتصوٌر مجموعة 

 عصابة التهرٌب التً تفعل بها ما تشاء.. طبعا أي اعتراض أو محاولة هرب تكون عقوبتها وخٌمة جدا.

 وكانت تمنحك هذه المعلومات ببساطة؟ -

ها فً كل جلسة مبة ٌورو، إضافة إلى أننً أخبرتها - أننً روابً وأرٌد أن أطلع على  طبعا ال. كنت أنق د 

هذه األجواء ال أكثر. لكن بشكل ما، وصل الخبر إلى العصابة ألفاجؤ فً إحدى جلساتنا بمداهمة الشرطة 

ؼرام من الهٌروٌن. لم أحتج  سوى إلى نظرة فً عٌون سناء  111لنا وبعثورها فً جٌب معطفً على 

 ألدرك أنها من دّستها هناك.

 تشتؽل بالملهى اللٌلً. لكن سناء ال زالت -



فً الؽالب، كان الثمن الذي أّدته جراء حدٌثها معً هو تورٌطً، فتّم العفو عنها نظٌر تلك الخدمة  -

 الجلٌلة..

 وما مصٌر تلك المحادثات؟ -

، أن الهاتؾ اآلن بالمقابل لحسن حظً أننً سجلتها على هاتفً دون أن تشعر سناء. لكن لسوء حظً، -

 الشرطة التً ال زالت تحتجزه منذ توقٌفً..فً ملكٌة 

 وهل ٌحّق لهم ذلك؟ -

 هذا ما قاله المحامً. حاجٌاتً سآخذها فً حالة حصولً على البراءة.. -

 آه نسٌت أن أسؤلك. ال زالت محاكمتك لم تجر بعد؟ -

نا. وبالتؤكٌد بعض ال. لقد عٌنوا لً محامٌا كسوال جدا ومتماطبل. للفساد أٌدٌه الطولى التً ال تترك مكا -

قرصة "رجال األمن متواطبون مع العصابة وٌودون االحتفاظ بً هنا أطول مدة قبل صدور الحكم. هً 

 قوٌة لكل من ٌفكر فً االقتراب منهم. "أذن

 ال علٌك. سؤعٌن لك محامٌا خاصا. وسنبدأ اللعبة بمقاٌٌس مختلفة. -

 ومن أٌن لك بتكلفة محام خاص ٌا لٌلى وأنت... -

طعت كبلمه وأنا أروي له قصة الجنسٌة اإلسبانٌة وقصة لوحة "عوٌشة المورٌسكٌة"، فبدت الدهشة قا

 والمفاجؤة واضحة على وجهه وهو ٌعلق:

ٌا له من تحّول دراماتٌكً فً حٌاتك. وهللا لو كان هذا فٌلما التهمه الناس بكونه مفرطا فً الخٌال،  -

 بعٌدا عن الواقع..

 بما هو أؼرب. لكن أكثر الناس ال ٌعلمون.آه كم ٌحفل الواقع  -

 أعلن األمنً الذي ٌحرسنا نهاٌة الزٌارة فتوادعنا. 

 انتهت الزٌارة وعدت إلى بشرى منكسة الرأس ساهمة، أفكر فً الخطوة القادمة.
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 وٌنظر لنا أنا وبشرى بؽٌر قلٌل من الحماس. لحبرٌهرش المحامً "ألفونصو" رأسه بقلم ا

 أنه لم ٌلمس كٌس الهٌروٌن؟ تقوالن -

 لم ٌفعل أبدا. أكّد لً ذلك. -

 تبدو قضٌة بسٌطة ما لم تكن هناك تفاصٌل أخرى ٌختفً الشٌطان فٌها. -

الجزبٌة األخرى الذي قد تكون مهمة أن عنصري الشرطة اللذٌن أوقفا عبدو أنكرا أن شخصا آخر كان  -

 معه بٌنما ٌإكد هو أن سناء كانت برفقته.

.. هذه - ًّ  ٌمكن حلها باالستعانة بإحدى كامٌرات المراقبة فً الح

 األمر بٌن ٌدٌك. -

ٌصمت "ألفونصو" مطّوال معلنا نهاٌة اللقاء بؤدب فننسحب أنا وبشرى آملتٌن فً سماع أخبار جٌدة فً 

العصابة قادم األٌام أو األسابٌع. أحرص على التلفت حولً كثٌرا ومراقبة المحٌطٌن بنا. أتمنى أن تتؽافل 

 عّنا، خصوصا أن خبر زٌارتً قد ٌكون وصلهم من طرؾ جواسٌسهم بالسجن.. إن وجدوا.

 تتردد فً ذهنً أؼنٌة الجدة البٌروفٌة بإلحاح ؼرٌب:

 ..تفاحة بٌرو الصغٌرة

 كم تبلغ من العمر؟

 هل حقا ال تعرفٌن؟

 ات؟سنة.. سنتان.. ثالث سنو

ًّ أن نزور أحد  المطاعم المؽربٌة لنتذّكر الوطن.. لنتذّكر طنجة. تقترح عل

  ال ٌمكن أن تقاوم الحنٌن إال بهذه التفاصٌل.طلبنا معا أكلة "البٌصار" الشعبٌة. 

أخٌرا ٌرّن هاتفً حامبل تمّر األٌام بطٌبة ثقٌلة ونحن نفقد لذة االكتشاؾ أمام كمٌة القلق المتزاٌدة كل ٌوم. 

 ..المحامً معه أخبارا من

 هل من جدٌد سٌد ألفونصو؟ -

 نعم. أخٌرا أخذت موعداًّ من السجن وسؤزور عبدو ؼدا. -

 أرجوك أخبرنً بؤي مستجد بمجرد انتهاء لقابك معه.. -

 ال تقلقً. سؤفعل -

 ؾ ستمضً الساعات القادمة ٌا ترى؟ كٌن ؼدا لناظره قرٌب، والحّق أنه بعٌد بعٌد. ٌقولون إ



األٌام األخٌرة. نعّد كؤس شاي منعنع ونسهر هناك وموضوع حدٌثنا الذي ال الشرفة مبلذنا أنا وبشرى فً 

 ٌتؽٌر هو واقعة الهٌروٌن.

 .ال زلت عند رأًٌ وهو أنه كان علٌنا أن نبلػ الشرطة من الٌوم األول -

ال نعلم ما الذي ٌمكن أن تكون ردة فعل العصابة وال الشرطة نفسها. قد  ال ٌمكن ذلك ٌا بشرى. نحن -

 نجد أنفسنا أمام ورطة قانونٌة ونلتحق بعبدو فً السجن بدل أن ٌؽادره هو.

عموما، زٌارة المحامً كانت موفّقة وسنرى ما سٌؤتً به.. بالمناسبة، هل تحدثتما أنت وعبدو فً شًء  -

 آخر ؼٌر السجن والعذاب؟

 سخرٌن أٌتها الخبٌثة؟ ال لم نفعل. لكننً تجّرأت واحتضنته بمجرد رإٌته..ت -

 ٌا سبلم علٌك. وهو؟ -

 بادلنً حضنا بحضن طبعا. -

 حضن حّب أم حضن أخوة؟ -

من السابق ألوانه تحدٌد ذلك. ال زلت أجد صعوبة فً توصٌؾ مشاعري نحوه. أخشى أن ٌكون هذا  -

 تاة ٌتٌمٌة، فً وجود أب أو أخ بجانبً. ولعلًّ وجدت كل ذلك فٌه.الحّب، إن وجد، مؽلّفا برؼبتً، كف

 قد ال ٌكون..و قد ٌكون -

 فلٌخرج  بسبلم اآلن ولكل حادث  حدٌث.. -

 رقم ألفونصو ٌتؤلق فً الشاشة بصمت فؤجٌب بكل ما استطعت من سرعة..

 هه.. ماذا هناك سٌد ألفونصو؟ -

 وهللا ال أدري كٌؾ أخبرك بذلك؟ -

 ال تفعلها بً وأطلق رصاصة الرحمة بؤقصى ما تملك من سرعة.. أرجوك -

ٌّتا هذا الصباح فً زنزانته -  !! عبدو.. وجدوه م
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أصابتنً الصدمة بذهول كامل عن العالم. ٌبدو لً الناس كؤطٌاؾ تمشً فً كابوس. األصوات تؤتً 

 عمٌقة جدا ؼٌر واضحة.

 تواصل مهمتها بؤناة وصبر. ،األدوار فً حٌاتًبشرى التً كتب علٌها فجؤة أن تإدي أصعب 

م تسلجراءات مع المحامً: إجراءات التشرٌح لدى الطبٌب الشرعً، إجراءات تخبر أهل عبدو. تنهً اإل

لجثة وما بقً من حاجٌات عبدو، وأخٌرا إجراءات ترحٌلها لتدفن فً طنجة.. المدٌنة التً عشقها عبدو ا

 مدة.وعشقتها والتً عاد إلٌها جثة ها

ٌخٌفنً ذلك بشدة فؤحاول ٌنتقل إلى أٌمن الذي صار صامتاًّ وقلٌل الحركة.  .ٌجثم على صدري حزن قاتل

 أفتعل نشاطا ال طاقة لً به. بما بقً لً من إرادة أن 

ردود فعل أٌمن تدرٌجٌا قبل أن ٌعود إلى طبٌعته التً  تفهم بشرى ما ٌحدث فتشاركنً المحاولة. تتحّسن

 كاد حزنً ٌسلبها منه.

 وكؤن الزمن ٌعٌد نفسه أجد نفسً أمام حاجٌات عبدو كما وجدت نفسً أمام حاجٌات الحاجة ٌوماًّ.

 ! بالكثٌر مما قاله أو كتبه عبدو، وبالكثٌر مما كان ٌنوي أن ٌكتبه ٌوماهاتفه هناك ٌقبع ساكنا محتفظا 

 أصله بالشاحن فؤسمع نحنحة من خلفً. بشرى تنظر لً بعتاب مفاده "ال ٌحق لك ذلك".

روح عبدو لن تذهب سدى ٌا بشرى. وهذه القطعة الجامدة ستقتّص له مّمن كانوا سببا فً موته بشكل  -

 أو بآخر.

اها اآلن: أدخل الكابن الجامد ٌمتؤل حٌاةًّ من جدٌد. أفتحه فؤجد أمامً آخر جملة أتمنّ تصمت على مضض. 

 ! كلمة المرور

 حّصن عبدو هاتفه بكلمة للسّر تاركا وراءه أسراراًّ ال ٌبدو أنها ستكشؾ ٌوما.

حماك رّبً  ! أخبر بشرى وأنا أسقط الهاتؾ من ٌدي فً ؼضب وحزن مضاعؾ. ر 

تحمل بشرى الهاتؾ بكل هدوء وتداعب أزراره ببساطة ثم تسلّمنً إٌاه وقد أصبح م شّرع األبواب، 

ًّ الذاهلتٌن إلٌها.  فؤرفع عٌن

 كٌؾ فعلتها؟ -

 جربت أول كلمة مرور خطرت على بالً. -

 وهً؟ -

 !! لٌلى -



عندما نً. ارتمٌت فً حضن بشرى وال أدري كم بقٌت كذلك وال كمٌة الدموع التً سالت من عٌ

 استٌقظت من حالة البلوعً التً انتابتنً، أمسكت الهاتؾ محاولة التماسك وأنا أتصفحه.

لمن اعتقدت  وهمٌة من الواضح أن العصابة أرسلت رسابلطبعا كان أرشٌؾ رسابله قد مسح تماما. 

 ثم قامت بالتخلص من كل شًء. ، مثل حسن والسٌد هشام،أنهم سٌقلقون علٌه

لحسن الحظ لم أكن فً البحة رسابله الموجودة ببرنامج التراسل الفوري. ال أظنهم اخترقوا البرٌد  

 اإللكترونً أٌضا.

 أبحث فً أرشٌؾ الملفات ألجدنً أمام ملؾ صوتٌات فؤبدأ بتشؽٌلها ألجد أحدها ٌحوي حواره مع سناء.

 أبحث عنه. لقد ؼفلوا عنه فً ؼمرة سرعتهم إذن؟ هذا بالضبط ما كنت

 أبدأ فً اإلنصات فٌنتابنً شوق متجدد إلى عبدو وصوته الرخٌم إذ  أسمعه ٌسؤل سناء فتجٌبه.

بؤسرار خطٌرة فعبل، تستحق أن تخرج للوجود. لكن كٌؾ إلى ذلك من  كانت الحوارات طوٌلة وتنضح  

 سبٌل؟

 جمته إلى اإلسبانٌة الحقا. أخبرت بشرى أننً سؤقوم بتفرٌػ الحوار كتابةًّ على أن أعهد لها بمهمة تر

وبعدها انقطع االتصال  ،ستقالةرسالة قصٌرة عبارة عن ا ٌخبرنً أنهم تلقوا من عبدوفأراسل السٌد هشام 

 معه تماما.

 سابلة إٌاه سإاال لم ٌتوقعه:أحاول أن أشرح له فً رسالة مختصرة كل ما حدث. 

 هل ٌمكننً أن أنوب عن عبدو؟ -

 ماذا تقصدٌن؟ -

 نتم شخصا مكانه؟هل عٌ -

 بصراحة ال. لٌس بعد؟ -

ماذا لو تقدمت أنا لشؽل الوظٌفة؟ لدي جنسٌة إسبانٌة، مما سٌسهل علٌكم الكثٌر من اإلجراءات  -

 القانونٌة.

 هل ٌمكنك أن ترسلً لً سٌرتك الذاتٌة؟ -

 نعم.. هنا واآلن. -

أواصل مهّمة عبدو. وبالنسبة لً، تمضً أٌام قبل أن تصلنً الموافقة. لم تر الجرٌدة أي مانع من أن 

 كانت أول مهمة هً مواصلة تحقٌق تهرٌب القاصرات. 

.  لن تذهب تضحٌة عبدو هباءًّ
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أعود إلى إسبانٌا تاركة لبشرى مهمة رعاٌة أٌمن. متجاهلة تماما تحذٌراتها، مطمبنة إلى أن أٌمن سٌكون 

  فً ٌد أمٌنة ما دام معها.

 أٌن ٌضحً شخص ما فً مكان ما وسط معمعة كهذه. منفً آخر المطاؾ، ال بد 

 أعود وقد أنهٌت مهمة تفرٌػ حوار عبدو، طالبة من السٌد هشام مراجعته. 

- .   التقرٌر جٌد آنسة لٌلى. لكن ال ٌمكن نشره بهذا الشكل. مصدر واحد ؼٌر كاؾ 

ه سناء. خرى.. نحن ال نكشؾ هنا سوى ما قالتوضوع حساس وٌصعب إٌجاد أي مصادر أالم -

 والتسجٌبلت لدٌنا. ما سٌثٌره الموضوع من جلبة سٌكون كافٌا للتؽطٌة على أي أصابع اتهام توجه لنا.

سؤعٌد عرض الموضوع على ربٌس التحرٌر بمنطقك هذا. ولنَر لعلّه ٌجرإ على االرتماء فً هذا  -

 البحر اللّجً. 

على األقل لبداٌة التحقٌق، وذلك ما  كنت أحتاج فقط لنشر الموضوع، وأعرؾ أنه سٌثٌر ضّجة كافٌة

 كنت أرٌده.

فجؤة، تذكرت أننً كنت طرفا فً الموضوع بشكل أو بآخر عندما حاولوا تشؽٌلً، وربما تهرٌبً أٌضا. 

 فلم ال أنضاؾ كشاهدة أٌضا؟

 قدمت اقتراحً للسٌد هشام لٌدعم به الطلب وجلست أنتظر.

  وتإلؾ.وحٌدةًّ أتجول فً شوارع برشلونة التً تؤلؾ 

 .ذّكرتنً الخضرة والطبٌعة بهكتارات احترقت فً طنجة ونة أكثر روعة من قمة "مونجوٌك".تبدو برشل

ٌلتقً الكثٌر من الجٌران، بٌنهم أفارقة والتٌنٌون وإسبان اكترٌت فً الحدٌقة المجاورة للمنزل حٌث 

 .أٌضا

 .لى تعارؾ ٌكون سببه األطفالالحذر هو السمة الؽالبة فً بادئ األمر، لكنها تتحول تدرٌجٌا إ

. قبل أن ٌقترب كلبها ة بوجوديتقذؾ تلك الشابة اإلسبانٌة الجمٌلة كرة التنس لكلبها متظاهرة بالبلمباال

 منً وأبدأ بمبلعبته. تسؤلنً من بعٌد:

 تحبٌن الكبلب؟ -

 لنقل أننً على األقل ال أخافها. ما اسمه؟ -

ً لطٌفة جدا مع الؽرباء لدرجة أننً أخشى أن ٌخطفها أحد ٌوماًّ تقصدٌن ما اسمها.. إنها "كارال".. ه -

 دون أن تحتّج بالنباح.

 نتجاذب المزٌد من أطراؾ الحدٌث فتنهار الحواجز تدرٌجٌا. 



 المعشر جدا.. وأنت منهم ومنهّن.لماذا ٌقولون أن "المورو" سٌبٌن؟ لحد اآلن أؼلب من التقٌتهم لطفاء  -

صدٌقتً "الورا".. تعرفٌن أن المؽاربة الذٌن ٌعٌشون هنا بمبات اآلالؾ. لو كانوا اإلعبلم ٌلعب لعبته  -

كل ما هنالك أن بعضهم، فعبل، ٌصلون إسبانٌا بطرٌقة ؼٌر  بهذا السوء لكانت إسبانٌا فً خبر كان.

 شرعٌة فٌكون أمامهم الكثٌر من السوء لٌرتكبوه قبل أن ٌصبحوا مواطنٌن صالحٌن.

 انا ال نختار مصابرنا بالضرورة. قد تفرض علٌنا الظروؾ ما لم نتصوره.صدقت.. نحن أحٌ -

 نفترق أنا و"الورا" على أمل لقاء قرٌب قادم وقد تبادلنا أرقام الهواتؾ. 

أننا فً األخٌر فرصة معرفة اآلخر والعالم.  ٌضع بعض الحمقى حواجز وهمٌة فنستجٌب لهم لنكتشؾ

 وكؤننا ما جعلنا شعوبا وقبابل لنتعارؾ بل لنتناحر.

موسٌقى الهاتؾ تنبعث كاسرة الصمت الذي عّم المكان. اسم "ألفونصو" ٌطل من هناك منذرا أو مبشرا 

 بجدٌد ما:

 هل من جدٌد سٌد ألفونصو؟ -

بنوع التقرٌر األولً ٌقول أن عبدو مات مسموما. تم إطعامه نعم.. أمر مهم جدا قد ٌكون فً صالحنا.  -

ذنجان العادي. تقرٌر الطبٌب الشرعً الرسمً لمسموم الذي ٌصعب تمٌٌزه عن البامن الباذنجان انادر 

 سٌصدر ؼدا بناء على ما أخبرتك به. سننتظر حتى نتؤكد تماما ثم نبدأ جولة أخرى.

 لعطاء..أرجوك افعل ما بوسعك وأعدك بجزٌل ا -

إن ثبت ما قلته لك فلن تحتاجً لدفع سنت واحد. سٌكون على الدولة اإلسبانٌة أن تدفع لعابلته تعوٌضا.  -

 أجري سٌكون نسبة من ذلك التعوٌض ال أكثر. فحراس السجن هم من ٌتحملون مسإولٌة موته.

ى. أرٌد أن أضٌؾ قصة أتصل بالسٌد هشام وأخٌره بالجدٌد راجٌة أن ٌتم تؤجٌل البث فً طلبً مرة أخر

 سجن عبدو كاملة إلى ؼاٌة قتله.

من حٌن آلخر أطالع أخبار باب سبتة فؤجد أن األمور صارت أفضل. تم تنظٌم العبور وتم فرض 

 استعمال نقالة بعجبلت على كل مشتؽل بالمعبر. لم ٌعد حمل األثقال على الظهور مسموحا به.

بلت" الذي صار نسٌا منسٌاًّ. للحظة تصورت أننً سؤقضً "الدٌبات" أصبح المصطلح الشابع بدل "البؽ

لكن الحٌاة قد تتؽٌر بتفاصٌل صؽٌرة.. حركة ما تبقى من حٌاتً هناك فً ؼٌاب أي بوادر أمل حٌنها. 

 هنا.. حركة هناك.. رفرفة جناح فراشة قد ٌفعل األعاجٌب كما تقول النظرٌة.

 الفرج قد جاء أخٌرا:أخٌرا، ٌصل الرد من السٌد هشام الذي ٌعلن أن 

 وافق ربٌس التحرٌر. ٌمكنك االشتؽال على التقرٌر بالمعطٌات الجدٌدة التً لدٌك.  -
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 حقه: اللؽة، األحداث، الحوارات. إن كان عبدو أنؽمس تماما فً إنجاز التقرٌر النهابً. أعطً لكل جزء  

 مدٌنا لً بشًء فهو أن أمنحه وهو فً تربته تقرٌرا ٌلٌق بما ضحى من أجله.

ساعدنً التقرٌر كثٌرا فً البحث أكثر عن بعض دروس الصحافة، التً كنت أستفٌد منها بالموازاة مع 

إنجازه. وجدت نفسً أرسل أخبارا وقصاصات من حٌن آلخر للجرٌدة مإدٌة بذلك دوري على أكمل 

 وجه.

، ٌمزقنً الشوق إلى المشاؼب أٌمن.. إلى بشرى.. إلى حً كاساباراطا بضجٌجه وعربدات ثٌرةك أحٌانا

 .وال شكبعض أهالٌه. البعد ٌجعل األشٌاء أجمل 

 مختلفة. أبتعد عن الحزٌنة منها ألنها ستدّمر مقاومتً لهذه الؽربة ؼٌر المتوقعة. أدؼدغ الذكرٌات بؤؼان  

 الذكرٌات والحنٌن..طرقات على الباب توقؾ سٌل 

 من على الباب؟ -

 ." صدٌقتك ٌا لٌلىالوراإنها أنا.. " -

 مرفوقة بـصدٌقتها "كارال". الورافتدخل أفتح الباب مرحبة. 

 إٌاك أن تنبحً. ال نرٌد أن نفسد على لٌلى إقامتها الهادبة. -

م كواحد من أبنابهم. أي معاملة ٌحب اإلسبان عموما أن تعامل كبلبهأال تهتّم كثٌرا.  الوراأشٌر بٌدي إلى 

 ببلورا.لذا أرحب بكارال كما أرحب  قاسٌة أو عابثة ستقابل بالؽضب والقطٌعة.

كصدٌقة ثالثة تشاركنا الحدٌث  وتبسط ذراعٌها فً صمت وهً تنظر إلٌنا مقعدا وثٌراتعتلً كارال 

 صمت.ب

 لً أنها انفصلت مإخرا عن حبٌبها قبل أٌام فقط من إعبلن زواجهما. وحدتً بشدة. تقول "الورا"تإنس 

 لم ٌكن قادرا على تحمل المسإولٌة وكان ٌرٌدها عبلقة مفتوحة بدون أي مستقبل أو أفق.. -

  عزٌزتً..ستجدٌن من هو أفضل وال شك  -

تسّربها. عندما أصل أحكً لها بضعة أجزاء من حٌاتً محتفظة باألجزاء الحساسة والتً ال أضمن نتابج 

 إلى حكاٌة معبر سبتة تستوقفنً:

 لقد اطلعت على الموضوع فً صحافتنا طبعا. ال تخبرٌنً أنك "اللوبا"؟ -

 .... إنها أنا.. "الدٌبة".. اللوباالوراإٌه ٌا  -

واااو.. إنه شرؾ لً إذن أجالسك.. كم أحب المرأة الصلبة المكافحة. كنت أحلم أن أكون مثلك دابما  -

 ة الذهب التً ولدت بها فً فمً.قفقنً ملعالكن أبً ظل ٌصّر على أن تر



ًّ من المٌت.. -   ما ٌبدو لك اآلن شرفاًّ كان مذلة سابقا. لكن، ٌخرج الح

 قبل أن نتوادع أخٌرا. الوراتطول المسامرة بٌن وبٌن 

اء من أي عمل تبدأ دابما بعد االنتهأعود لتقرٌري وأضع علٌه آخر اللمسات وأراجعه مراجعة أخٌرة. 

 األسبلة..

بكة تهرٌب القاصرات؟ أم ٌمر مرور هل سؤحقق فعبل ما أرجوه منه؟ هل سٌحدث ضجة كافٌة لئلٌقاع بش

 الكرام وال ٌلتفت إلٌه أحد؟

. الذٌن نجحوا فً ذلك كانواؽٌر كتاباته العالم قبل أن ٌحلم بؤن ت كم من صحافً  صطدم بواقع مرٌر قاس 

 قلة. سٌبقى النجاح، دابما، استثناءًّ على أٌة حال.

شر أحبلمه.  عبدو مثبل اختطفه الموت قبل أن ٌحقق ع 

أتذكر حدٌثه معً فً آخر لقاء.. ابتسامته.. أمله فً الخروج سرٌعا من أجل إنهاء تحقٌقه. كل شًء 

 ٌختفً فً رمشة عٌن أمام سطوة الموت.

تقرٌره الحٌاة بعده أمبلًّ فً إنقاذ قاصرات ال ذنب لهن سوى  لكن فكرته لم تمت لحسن الحظ وسٌواصل

 قلة ذات الٌد وأحبلم  ال سبٌل إلى تحقٌقها إال بالمؽامرة التً تصبح كابوسا فً وقت الحق.

 إطبللة سرٌعة أخٌرة على التقرٌر ثم أضؽط على زر "أرسل". 

 القضٌة مداها إذن، أو فلٌطوها النسٌان إن لم تجد من ٌهتّم.. وكم سٌكون ذلك قاسٌا. فلتبلػ
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 ن شر التحقٌق أخٌرا. 

كً تضع علٌها آخر  لـ"الورا"سارعت بشرى إلى ترجمة النسخة المنشورة، وأرسلتها لً فبعثتها بدوري 

بإرسال نسخة من التحقٌق ألهم الجرابد بالبلد  قامت. الرتوشات. كانت سعٌدة ألنها تشارك فً هذا العمل

 وجلسنا ننتظر.

أخٌرا، تحدث برلمانً عن الموضوع فً مجلس النواب اإلسبانً، فكانت تلك القشة التً قصمت ظهر 

البعٌر. انطلقت بعدها موجة سخط عارمة أدركنا أنها ستبتلع الجمٌع.. الشبكة ومن ساعدها ومن فتح لها 

 األبواب.

ٌق، الذي أصبح متداوال اآلن بشدة، ٌضم حقابق صادمة روتها سناء. كٌؾ ٌتم استدراجهن كان التحق

 بدعوى تصوٌر فٌلم، ثم ترحٌلهن نحو إسبانٌا قبل أن ٌبدأ االستؽبلل مقابل األكل والشرب فقط.

تسلب منهن الحرٌة واإلنسانٌة، مقابل مبات اآلالؾ من الٌورووات التً تذهب لجٌوب رإساء الشبكة 

 للرإوس الفاسدة بجهاز األمن خصوصا.و

فتح تحقٌق شامل وبدأت تداعٌاته تظهر فً الصحؾ اإلسبانٌة بشكل ٌومً. إٌقافات بالجملة وتحقٌقات 

 شملت كل من كانت له ٌد فً الموضوع.

أسمٌنه زنازٌن الموت.. ؼرؾ صؽٌرة من ها فٌما خرجت فتٌات مؽاربٌات تحكٌن المآسً التً عشنَ 

بعة ٌتم تكدٌسهن فٌها، فً انتظار طلبات الزبابن. لحم بشري آخر ٌباع بثمن بخس دراهم بضعة أمتار مر

 معدودة.

القتل العمد فً السجن المإبد بتهمة ب على حارس سجن "سالو"كم كثٌرا فً الح  المنتشرة ساعدت األخبار 

بة باذنجان من النوع اعترؾ زمٌله أنه كان شاهدا على تؽٌٌر وجبة الباذنجان االعتٌادٌة بوجحق عبدو. 

 المسموم.

 عندما ٌبدأ إعصار الحقابق تتوارى األكاذٌب جانبا.

تواصلت  مع والدي  عبدو ألنوب عنهما فً جلسة المحاكمة التً رفعها المحامً ضد جهاز األمن. أقّرت 

 ألؾ ٌورو. 311المحكمة تعوٌضا دسما للوالدٌن بلػ 

 م وسط ضؽط كبٌر من الرأي العام أٌضا.ساهمت الضجة اإلعبلمٌة فً تسرٌع كل األحكا

 تراسلنً بشرى هاتفٌا داعٌة إٌاي إلى العودة، فؤطلب منها القدوم.

 ماذا تقصدٌن ٌا لٌلى؟ سٌطردوننً لو ؼبت مجددا عن الوظٌفة ولو لٌوم واحد. -

 وّدعٌهم إذن قبل أن ٌفعلوا.. -

 ماذا تقصدٌن؟ -

 لقد قررت أن أقٌم هنا ٌا بشرى.. -



 لكن ماذا عن أٌمن.. عّنً.. عن طنجة؟ -

 . أٌمن طبعا سٌحضر برفقتك وال شك.تسكننً قبل أن أسكنها، وستظل كذلكطنجة  -

 ما سبب هذا القرار السرٌع؟ -

ٌبدو كذلك. لكنه تفكٌر دام شهورا، منذ تسلمت الجنسٌة اإلسبانٌة. عّززه عملً الجدٌد بجرٌدة الصباح  -

 مكانا ٌمكن أن أقدم فٌه خدمة لهذا العالم، بدل العطالة القاتلة فً طنجة. الذي جعلنً أدرك أن هناك

 ٌصعب أن أتدخل فً قرارك، لكن ستؤذنٌن لً بالتفكٌر قبل أن أتخذ أنا أٌضا قراري.. -

لك ذلك.. فقط اعلمً أنك ستشتؽلٌن معً هنا كمترجمة فً المكتب. اقترحت األمر على السٌد هشام  -

 شرط أن تبدبً كمتدربة قبل المرور إلى المرحلة العملٌة. ولم ٌعترض مبدبٌا،

 ٌبدو األمر أجمل من أن ٌكون حقٌقٌا.. -

 عدٌنً أن تفكري فً األمر بجدٌة.. -

 أعدك. -

 تراسلنً مستؤذنة بالقدوم لمناقشة موضوع هام، فآذن لها. الورا

ًّ أن تعد أكلة كطبلنٌ الورا.مرفوقة بكارال كالعادة تحضر   ة تقلٌدٌة فؤرّحب. تقترح عل

ٌّا نجرب إعدادها معا.. -  ه

 تواصل ما بدأته هاتفٌا: الورانبدأ عملٌة تقطٌع الخضروات و

 ما كنت أرٌد الحدٌث بشؤنه معك هو موضوع ٌتعلق بعملك.. -

 ؟وهو.. -

 هل فكرت ٌوما فً إصدار صحٌفة خاصة بالجالٌة العربٌة المقٌمة هنا بإسبانٌا؟ -

ببالً ٌوما. إسبانٌتً ضعٌفة، والجٌل الجدٌد من أبناء العرب المقٌمٌن هنا ال ٌقرأ لم تخطر الفكرة  -

 العربٌة..

 وماذا لو كانت مزودجة اللؽة؟ -

 هممم.. قد تكون فكرة جٌدة. لكننً ؼٌر قادرة على حمل هذا العبء الثقٌل. -

ٌة االعتٌادٌة.. كؤن مهامك الصحافتمارسً أنت ٌتكفل بكل شًء على أن سوماذا لو كان هناك من  -

 تكونً ربٌسة تحرٌر مثبل..

ًّ هذه المقدمة فً كلمات قلٌلة..الورا.. ا   -  جلسً.. ضعً األطباق واختصري عل

 حسنا ٌا لٌلى. بصراحة، منذ الضجة التً أحدثها تحقٌقك... -



 تقصدٌن تحقٌق عبدو رحمه هللا.. -

. المهم أن تلك الضجة جعلتنً أفكر. لم علٌك أ - ن تشتؽلً كمراسلة فقط، بٌنما ٌمكنك أن تإدي لٌكن 

رسالة أكبر بحٌث تكونٌن لسان كل عربً مقٌم هنا. أن تؽٌري الفكرة النمطٌة عن المهاجرٌن.. عن 

 البلجبٌن.. عن كل من دفعته الظروؾ للهجرة نحو هذا البلد؟

باالستثمار فً هذا تسؤلٌننً عن اإلمكانٌات؟ حسنا.. لقد قضٌت لٌلة طوٌلة أمس وأنا أقنع والدي 

 111المشروع، حتى ظفرت منه بوعد  شفوي، ثّم عملً بؤن ٌوفر لنا رأس مال  لبلشتؽال.. وهاهو شٌك بـ

 ألؾ ٌورو بٌن ٌدّي.

ستكونٌن ربٌسة التحرٌر، بٌنما ستتكفل صدٌقتك بشرى بالترجمة، وأنا الجانب التجاري، على أن نوظؾ 

 نا. فما قولك؟عربا آخرٌن معنا بما تسمح به إمكانٌات

.. لكن، اعذرٌنً على سإالً: فإن كنت أفهم اهتمامك بالجانب التجاري؟ ما كل ما قلته جمٌل الورا -

 هّمك بعرب المهجر؟

ألم نتحدث من قبل فً هذا؟ عبلقتً بك كشفت لً أننا أبناء آراء جاهزة. قوالب حشرونا فٌها فخرجنا  -

حّتى. إن الصحٌفة التً سنصدر ستعمل على إلقاء الضوء ونحن نكره بعضنا البعض دون أن نعلم السبب 

هنا، على الناجحٌن من أمثالك، المسالمٌن، الذٌن أفادوا المجتمع  والمسلمٌن على جانب آخر للعرب

اإلسبانً وال زالوا. كما سنعمل، من جانب آخر، على نقل أخبارنا للمهاجرٌن الذٌن ال ٌتقنون اإلسبانٌة 

 لمجتمع..كً ٌندمجوا أكثر فً ا

ًّ أن أتحّمس أم أشعر الخوؾ؟سؤل نفسً إن كان أ  عل

 فكان رّدها:ا. الورأرسلت هذا السإال لبشرى بعد أن قصصت علٌها ما حدث مع 

 ماذا لدٌنا لنخسره فً نظرك؟ -

رَّ بؤمرِّ مّما مررت  به؟ منذ شهور فقط لم أكن أجد ما أسد به رمقً لوال وجود  حّقا. هل ٌمكن أن أم 

بٌعً ة رحمها هللا. ثم توالت األحداث ألجد فً األخٌر أننً أملك ما ٌسّد رمق سنٌن وأكثر، إثر الحاجّ 

 للوحة "عوٌشة المورٌسكٌة".

 ثم ها أنا اآلن بوظٌفة صحافٌة براتب محترم، بجنسٌة إسبانٌة تمنح ما تمنح من امتٌازات.

أن تكون منصفا. لكّنه لن ٌكون مهمة سٌكون حمبل ثقٌبل أن تخاطب كل هإالء العرب واإلسبان، محاوال 

 مستحٌلة على أٌة حال.

برٌدي اإللكترونً ٌظهر وصول رسالة جدٌدة من فٌدرالٌة الصحافٌٌن اإلسبان تحت عنوان "دعوة". 

 أفتحها متسابلة عن سبب مراسلتهم لً.

اختٌاركم لحمل لقب "صحافً السنة األجنبً"، وذلك نظرا  "ٌشرف فٌدرالٌة الصحافٌٌن اإلسبان

للنتائج التً أسفر عنها تحقٌقكم االستقصائً عن القاصرات المهّربات من شمال إفرٌقٌا. ٌسعدنا 

 استقبالك ٌوم السبت القادم فً حفل تسلٌم الجوائز السنوٌة بمقر الفٌدرالٌة"
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الورا ثٌر. مدحه صحافٌون إسبان كبار. أنحنً على بشرى وكان الحفل بهٌجا جدا. قٌل فً تحقٌقً الك

 وأسّر لهما:

 لو أصابنً الؽرور اآلن فبل تلومونً أبدا. -

ألقً دعابة أخرى أنهض ألتسلم الجابزة وأنا أٌمن ٌجلس بهدوء وكؤنه أدرك أن المقام لٌس مقام شؽب. 

 مستحضرة روح عبدو الساخرة أبداًّ:

 ٌلم رخٌص فسٌؤتً من ٌطلق علً الرصاص اآلن ألن تحقٌقً دّمر حٌاته..انتبها جٌدا. لو كنا فً ف -

الجابزة وسط تصفٌقات حارة، قبل أن "فؤل هللا وال فؤلك".. أتسلم  أن  تشٌر لً بشرى بٌدها داللة على 

 ٌطلب منً إلقاء كلمة..

أذكر أن الجزء األهم أشكركم جمٌعا.. أشكر فٌدرالٌة الصحافٌٌن على هذه االلتفاتة الجمٌلة. أرٌد أن  -

من هذا التحقٌق أنجزه الّراحل عبد الرحٌم، الذي أنادٌه بـــعبدو، وأنا أكملت الجزء األٌسر واألخٌر 

 فقط. وبالتالً فإن كان هناك من ٌستحقه فهو عبدو.

ًّ فهو لوالدتً التً كانت واحدة ممن كان ٌطلق علٌهن اإلعالم اإلسبانً  وإن كان من فضل لشخص عل

 "البغالت"، وأتشرف إننً نجحت فً تغٌٌر هذا الوصف إلى "الدٌبات".

 ال زالت هناك مواضٌع كثٌرة تستحق أن ٌماط اللثام علٌها. وسٌكون لها موعد فً الجرٌدة التً

 سم "بشرى".والتً اخترنا لها ا الورا سنطلقها قرٌبا أنا وشرٌكتً

أن  الورامشوبة بالفرحة. كنا قد قررنا أنا وأعود إلى مجلسً وعلى وجه بشرى أرى آثار الصدمة ال

 ٌكون اسم الجرٌدة "بشرى"، لكننا أخفٌنا األمر علٌها.

 فً البٌت تنهال علً بشرى باللكمات وهً تصرخ مازحة:

 كٌؾ فعلتها دون استشارتً. ما الذي فعلته أنا ألحظى بهذا الشرؾ؟ -

لبطلة فً كل هذا، لكن الحقٌقة عكس ذلك. فعلت كل شًء ٌا بشرى. ظاهرٌا ٌبدو كؤننً لعبت دور ا -

وكما قلت: عبدو ووالدتً وأنت كان لكم جمٌعا الفضل فً كل ما أصبحت علٌه اآلن. فقط هو بعض 

الحظ الذي ٌجعل األضواء تسطع على البعض دون اآلخرٌن. وأنا كان من نصٌبً ذاك الضوء.. ال أقل 

 وال أكثر.

ع ما قلت فً حقها دون أن تبدي تؤّثرا واضحا، قبل أن أعفٌها تؽالب بشرى دموعها وهً تحاول أن تبتل

 من ذلك وأضمها إلى صدري تاركة لدمعها ودمعً أن ٌمتزجا.

 إذن فً خطوات مشروعكما؟ الوراأٌن وصلتما أنت و -



مكتبا فً موقع جٌد وأعلنا عن مباراة توظٌؾ بٌن العرب الموجودٌن  . اكترٌناجٌدةلحد اآلن كل األمور -

فرصة هً لهم كً ٌسّووا والبلجبٌن.  ؼٌر النظامٌٌن هنا.سنحاول أن تكون األسبقٌة للمهاجرٌن

 أوضاعهم، ولنا كً نستفٌد من خبراتهم.

جرم. أظن أن فرصة أٌضا لٌعلم اإلسبان أن  لٌس كل الجا أو مهاجر هو شخص فاشل أو مشروع م -

 العمل بالجرٌدة سٌعلً قدرهم..

 .ذاك ما نؤمله فعبل -

بالمناسبة، أعدت مفاتٌح البٌت لصاحبه ومنحته مبلؽا كتعوٌض على أشهر الكراء المتؤخرة كما طلبت  -

 منً..

 هكذا نكون قد تركنا أرواحنا فقط بطنجة.. وٌا له من شعور.. -

فعبلًّ ٌا لٌلى.. أكتبً عن مآثرها.. بردٌكارٌس.. فٌبل  سٌكون بإمكانك أن تخدمٌها أفضل من هنا -

هارٌس.. ساحة الثٌران.. مسرح سٌرفانطٌس.. أكتبً عن كل هذا وشجعً على زٌارته.. أحٌانا، أفضل 

 خدمة نقدمها للمكان الذي نحبه هً بؤن نرحل عنه..

 وأنت التً كنت تتلكبٌن فً القدوم إلى هنا.. -

ل.. لٌس من السهل أن تؽٌر حٌاتك بهذا الشكل الكلً.. ناهٌك طبعا عن إنه فقط الخوؾ من المجهو -

 رفض والدّي للفكرة فً البداٌة قبل أن أخوض حرباًّ ضروسا إلقناعهما..

 أتفهم طبعا. ال علٌك. -

جهاز الكمبٌوتر وكتبت أولى الكلمات فً مشروع أول  فً اللٌل، بعد أن نامت بشرى وأٌمن. أخرجت

 رواٌة أنوي أن تكون على شكل سٌرة ذاتٌة:

  ..حدوث.. سٌأتً كثٌرون وٌذهب آخرونكل شًء قابل لل

سٌكون هناك ذئاب فً الطرٌق.. الكثٌر منهم فً الحقٌقة... لكنهم سٌتساقطون جمٌعا أمام سطوة 

 وأمام قّوة الحّب... الصادقة الكلمة
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